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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 1995-03-20

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus
måndagen den 20 mars 1995, kl 18.30-19.30

Beslutande Samtliga ledamöter utom
Sven-Ove Cederstrand (s)
Lena Eriksson (s)
Kjell Hellberg (s)
Sofia Jonsson (c)
Anna Karlsson (v)

Tjg ersättare   Åke Sundeqvist (s)
Gun-Britt Ahlin (s)
Liselott Rehnman-Thurgren (s)
Birgitta Ström (c)
Mårten Franzson (v)

Närv ej tjg ers Roger Arvidsson (s)
Per Bolinder (fp)
Solveig Parbring (kds)

     
Övriga Torild Hilmersson, sekr

Justerare Gudrun Persson (s), Börje Åström (fp)

Plats och tid Stadshuset, administrative chefens tjänsterum
torsdagen den 23 mars 1995, kl 17.00

..............................     §§ 23-36
Sekreterare Torild Hilmersson

.............................................
......
Ordförande Marianne Arvidsson

Justerare
.............................................

......
Gudrun Persson                  Börje Åström

_
_

Anslag/Bevis
Protokoll är justerat

Styrelse/nämnd  Kommunfullmäktige

Sammantr datum 1995-03-20
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Datum för Datum för
uppsättande     1995-03-24 nedtagande    1995-04-18

Förvaringsplats Kommunledningskontoret

..............................
Underskrift Birgitta Johansson Ellbén
_
_
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 1995-03-20

Kf § 23

Anmälda förhinder och upprop

Förhinder har anmälts av ledamöterna Sven-Ove
Cederstrand (s), Lena Eriksson (s), Kjell
Hellberg (s), Sofia Jonsson (c) och Anna
Karlsson (v).

Ersättarna Åke Sundeqvist (s), Gun-Britt Ahlin
(s), Liselotte Rehnman-Thurgren (s), Birgitta
Ström (c) och Mårten Franzson (v) har inkallats
för tjänstgöring.

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna anmälda förhinder.

Därefter förrättas upprop.
_____
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_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 1995-03-20

Kommunstyrelsen 1995-03-08

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1995-02-28

Kf § 24

Ks § 34

Au § 41 Dnr 1994.2172.442

Ulla Jonsons motion om ökningen av allergier hos
barn

Kommunfullmäktige har den 19 september 1994,
§ 69, till kommunstyrelsen för beredning
överlämnat en av Ulla Jonson framlagd motion om
ökningen av allergier hos barn.

I motionen föreslås fullmäktige besluta

att en allergienkät görs på barn inom barnomsorg
och skola i åldrarna mellan 4 och 16 år, samt

att en handlingsplan upprättas för de åtgärder
kommunen tänker vidta för att förbättra situationen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog den 27
september 1994 åt skolstyrelsen att avge förslag
till yttrande.

Förslag till yttrande föreligger.

Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta

att anta yttrandet, samt

att motionen därmed skall anses besvarad.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.
_____

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla förslaget.
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_____

Exp:
Barn- och utbildningsnämnden
_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 1995-03-20

Kommunstyrelsen 1995-03-08

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1995-02-14

Kf § 25

Ks § 35

Au § 28 Dnr 1995.2030.710

Taxa för skolbarnsomsorg under lov

Skolstyrelsen har under hösten  1994 bedrivit
försök med skolbarnsomsorg under lov för elever
som under övriga året ej är inskrivna i
fritidshem eller eftermiddagshem. För 1995
planeras fortsatt verksamhet med skólbarnsomsorg
under lov,  dock ej under jul- och sommarlov.

Barn- och utbildningsnämnden har den 10 januari
1995, § 2, beslutat föreslå  att en  enhetstaxa
införs för skolbarnsomsorg under lov med 250
kronor per påbörjad lovvecka och anmäld elev.

Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta

att anta förslaget till taxa för
skolbarnsomsorg under lov.

_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.
_____

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla förslaget.
_____
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Exp:
Barn- och utbildningsnämnden
A Ericsson

_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 1995-03-20

Kommunstyrelsen 1995-03-08

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1995-02-14

Kf § 26

Ks § 36

Au § 29 Dnr 1995.2034.706

Fastställande av kostnadsnivån för personlig
assistans

Från och med den 1 januari 1994, då den nya
handikapplagen, LSS, trädde i kraft, gäller
också en kompletteringslag, lag om
asssistansersättning LASS. I denna lag regleras
att försäkringskassan skall ersätta kostnaden
för personlig assistans till  handikappade om
behovet uppgår till mer än 20 timmar/vecka.

I maj 1994 beslutade Riksförsäkringsverket att
kommunen kan debitera sin kostnad för personlig
assistans grundat på en genomsnittskostnad.

För Kumla kommun har beräkningar gjorts som
visar att genomsnittskostnaden för 1995 uppgår
till 135 kronor per utförd assistanstimme.

Socialnämndens arbetsutskott har den 8 februari
1995 föreslagit socialnämnden föreslå
fullmäktige besluta

att för 1995 fastställa den genomsnittliga
kostnaden per utförd assistanstimme till 135 kronor, samt

att uppdra åt socialnämnden att fortsättningsvis
årligen anpassa avgiften efter gällande
kostnadsläge i kommunen.

Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta

att bifalla förslaget.
_____
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Socialnämnden har den 21 februari 1995, § 23
tillstyrkt förslaget.

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslag.
_____

forts
_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 1995-03-20

Kf § 26, forts

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla förslaget.
_____
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Exp:
Socialnämnden
Försäkringskassan

_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 1995-03-20

Kommunstyrelsen 1995-03-08

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1995-02-28

Kf § 27 

Ks § 37

Au § 42 Dnr 1995.2041.042

Ombudgetering av investeringar från år 1994 till
budget för år 1995

Genomgång har ägt rum med företrädare för
facknämnderna om behovet av ombudgetering av
investeringar från år 1994 till 1995 års budget.

Ekonomichefen föreslår i skrivelse av den 15
februari 1995 att ombudgetering av investeringar
från 1994 till 1995 års budget sker enligt
upprättad förteckning med sammanlagt 5 560 000
kronor påutgiftssidan och med 4 469 000 kronor
på inkomstsidan.

Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta

att bifalla förslaget.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.
_____

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla förslaget.
_____
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Exp:
Ekonomienheten
Kommunens nämnder

_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 1995-03-20

Kommunstyrelsen 1995-03-08

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1995-02-28

Kf § 28

Ks § 38

Au § 43 Dnr 1995.2042.042

Överföring av budgetavvikelser i bokslut för år
1994 till budget för år 1995

Efter genomgång med företrädare för
facknämnderna föreslår ekonomichefen i skrivelse
av den 15 februari 1995 att totalt 983 000
kronor av 1994 års budgetavvikelser överföres
till 1995 års budget med fördelning enligt
upprättad förteckning.

Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta

att bifalla förslaget.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.
_____

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla förslaget.
_____
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Exp:
Ekonomienheten
Kommunens nämnder

_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 1995-03-20

Kommunstyrelsen 1995-03-08

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1995-02-14

Kf § 29

Ks § 39

Au § 30 Dnr 1995.2031.024

Ändringar i pensionsreglemente för kommunala
förtroendevalda, PRF-KL

Kommunfullmäktige har den 18 maj 1992, § 48,
antagit pensionsreglemente för kommunala
förtroendevalda.  Ändringar  i reglementet har
därefter gjorts enligt kommunfullmäktiges
beslut den 14 juni 1993, § 62.

Svenska kommunförbundet rekommenderar i cirkulär
1995:38 kommunerna besluta att göra ändringar i
pensionsreglemente för kommunala
förtroendevalda, PRF-KL, §§ 1, 7 och 13 med
giltighet från och med den 1 januari 1995.

Ändringarna innebär en anpassning till de
riksdagsbeslut som fattats om dels en ny lag om
registrerat partnerskap, dels ändringar i lagen
om allmän försäkring angående beräkning av
basbeloppet.

Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta

att göra ändringar i pensionsreglemente för
kommunala förtroendevalda, PRF-KL, §§ 1, 7 och
13 enligt kommunförbundets rekommendation  med
giltighet från och med den 1 januari 1995.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.
_____

Kommunfullmäktige beslutar
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att bifalla förslaget.
_____

Exp:
Personalenheten
A Ericsson

_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 1995-03-20

Kf § 30

Johan Claessons interpellation om Ungdomens hus

Johan Claesson ingav en interpellation till
ordförande för kultur- och fritidsnämnden med
följande fråga:

Vad tänker du göra för att se till att Kumlas
ungdomar får ett ställe där de själva kan forma
och styra verksamheten?

Kommunfullmäktige beslutade den 27 februari
1995,

§ 19,

att interpellationen får framställas, samt

att överlämna interpellationen till kultur- och
fritidsnämdens ordförande.

Svar föreligger från kultur- och fritidsnämndens
ordförande.
_____
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_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 1995-03-20

Kf § 31 Dnr 1995.2023.102

Fyllnadsval - ersättare i barn- och utbildnings-
nämnden

Katarina Elfström (v) har i skrivelse av den 25
januari 1995 avsagt sig uppdraget som ersättare
i barn- och utbildningsnämnden.

Kommunfullmäktige beslöt den 27 februari 1995

att godkänna avsägelsen, samt

att remittera ärendet till valutskottet.

Valutskottet föreslår Harriet Elfström (v) till
ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla förslaget.
_____

Exp:
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H Elfström
Barn- och utbildningsnämnden
Personalenheten
A Ericsson

_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 1995-03-20

Kf § 32

Inga Davidsson-Fribergs fråga om trafikfarliga
belysningsstolpar

Inga Davidsson-Friberg (c) ställde en fråga om
trafikfarliga belysningsstolpar. Frågan besvaras
av tekniska nämndens ordförande.
_____
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_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W



25

KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 1995-03-20

Kf § 33

Barbro Holmqvists fråga om besparing i samband
med sammanläggningen av skola och barnomsorg

Barbro Holmqvist (m) ställer en fråga om
kostnader och besparing vid sammanläggningen av
skola och barnomsorg. Frågan besvaras av barn-
och utbildningsnämndens ordförande.
_____



26

_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 1995-03-20

Kf § 34 Dnr 1995.2070.601

Börje Åströms motion om datorer i undervisningen

Börje Åström (fp) framlade en motion om datorer
i undervisningen.

I motionen föreslås fullmäktige besluta

att Kumla kommun tillsätter en datautredning som
klargör hur kommunens skolor snarast skall kunna
utrustas med ändamålsenlig datautrustning med
IT-resurser.

Kommunfullmäktige beslutar

att remittera motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
_____
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Exp:
B Sandahl

_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 1995-03-20

Kf § 35 Dnr 1995.2071.456

Barbro Matsmans motion om producentansvar för
pappersavfall

Barbro Matsman (kds) framlade en motion om
producentansvar för pappersavfall.

I motionen föreslås fullmäktige besluta

att Kumla kommun ser över och kartlägger det
stora materialflödet av handlingar och
kopieringsrutiner för att se om det går att
minska detsamma.

att uppsamlingsplats iordningsställs för alla
inaktuella handlingar som förtroendevalda vill
återlämna.

Kommunfullmäktige beslutar

att remittera motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
_____
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Exp:
B Sandahl

_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 1995-03-20

Kf § 36 Dnr 1995.2072.805

Johan Lagerfelts motion om bidrag till flickors
fritidsaktiviteter

Johan Lagerfelt (m) framlade en motion om bidrag
till flickors fritidsaktiviteter.

I motionen föreslås fullmäktige besluta

att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att
utreda hur stor del av kommunens fritidsbudget
som tillfaller flickornas fritidsverksamhet,

att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att
se över viktningssystem som syftar till att
underlätta flickors fritidsaktiviteter under en
övergångsperiod, samt

att det i bidragsbestämmelserna skrivs in att en
studiecirkelsammankomst bedriven i en
ungdomsförening i samarbete med ett
studieförbund är bidragsgrundande för lokalt
aktivitetsstöd i enlighet med de statliga
reglerna.

Kommunfullmäktige beslutar

att remittera motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
_____
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Exp:
B Sandahl

_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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_
_

Anslag/Bevis
Protokoll är justerat

Styrelse/nämnd  Kommunfullmäktige

Sammantr datum 1995-03-20

Datum för Datum för
uppsättande     1995-03-24 nedtagande    1995-04-18

Förvaringsplats Kommunledningskontoret

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


