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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 1995-05-15

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus
måndagen den 15 maj 1995, kl 18.30-19.30

Beslutande Samtliga ledamöter utom
Carl-Gustav Thunström (s)
Yvonne Hagström (s)
Inge Rydh (s)
Göran Arveståhl (m)
Alf Lundh (c)
Barbro Matsman (kds)
Anders Jonsson (v)

Tjg ersättare   Gun-Britt Ahlin (s)
Liselotte Rehnman (s)
Roger Arvidsson (s)
Siw Zetterberg (m)
Birgitta Ström (c)
Ann-Britt Ottosson (kds)

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

Övriga Torild Hilmersson, sekr

Justerare Börje Pettersson (s), Johan Claesson (fp)

Plats och tid Stadshuset, administrative chefens tjänsterum
torsdagen den 18 maj 1995, kl 17.00

..............................     §§ 37-55
Sekreterare Torild Hilmersson

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

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

......
Börje Pettersson               Johan Claesson

_
_

Anslag/Bevis
Protokoll är justerat

Styrelse/nämnd  Kommunfullmäktige
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Sammantr datum 1995-05-15

Datum för Datum för
uppsättande     1995-05-19 nedtagande    1995-06-12

Förvaringsplats Kommunledningskontoret

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

Kommunfullmäktige 1995-05-15

Kf § 37

Anmälda förhinder och upprop

Förhinder har anmälts av Carl-Gustav Thunström
(s), Yvonne Hagström (s), Göran Arveståhl (m),
Alf Lundh (c), och Barbro Matsman (kds).

Ersättarna Åke Sundeqvist (s), Gun-Britt Ahlin
(s), Siw Zetterberg (m), Birgitta Ström (c) och
Ann-Britt Ottosson (kds) har inkallats för
tjänstgöring.

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna anmälda förhinder.

Därefter förrättas upprop varvid ledamöterna
Inge Rydh (s) och Anders Jonsson (v) samt
inkallade ersättaren Åke Sundeqvist (s) befinnes
ej närvarande.

Närvarande ersättarna Liselott Rehnman (s) och
Roger Arvidsson (s) tjänstgör för Carl-Gustav
Thunström (s) respektive Inge Rydh (s).
_____
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_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 1995-05-15

Kommunstyrelsen 1995-05-03

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1995-04-18

Kf § 38

Ks § 51

Au § 77 Dnr 1995.2092.042

Årsredovisning för 1994

Kommunledningskontoret har överlämnat
årsredovisning för Kumla kommun för år 1994.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att överlämna årsredovisningen till fullmäktige.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla förslaget.
_____

Kommunfullmäktige beslutar

att med godkännande lägga årsredovisningen till
handlingarna.
_____
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Exp:
Kommunens nämnder
R Salomonsson

_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 1995-05-15

Kf § 39

Revisionsberättelse för år 1994

Revisorerna har den 4 maj 1995 överlämnat
revisionsberättelse för år 1994 samt tillstyrker

att kommunstyrelsen, övriga nämnder, samt de
enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas
ansvarsfrihet.

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja ansvarsfrihet i enlighet med
revisorernas förslag.
_____
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Exp:
Kommunens nämnder
Ronny Salomonsson

_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 1995-05-15

Kf § 40

Årsredovisning 1994 för Kumla Bostäder AB

Kumla Bostäder AB har överlämnat årsredovisning
för år 1994.

Kommunfullmäktige beslutar

att lägga årsredovisningen till handlingarna.
_____
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_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W



11

KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 1995-05-15

Kommunstyrelsen 1995-04-05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1995-03-21

Kf § 41

Ks § 45

Au § 55 Dnr 1995.2065.101

Redovisning av obesvarade motioner

Enligt 27 § 6 stycket Arbetsordning för kommun-
fullmäktige i Kumla skall kommunstyrelsen varje
år vid fullmäktiges ordinarie sammanträden i
april och oktober redovisa de motioner som inte
har beretts färdigt.

Kommunledningskontoret har upprättat redovisning
avseende motioner som fortfarande är under
beredning. Sedan senaste redovisningstillfället
har fyra motioner inlämnats och sex besvarats.
För närvarande finns tolv obesvarade motioner.

Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta

att godkänna redovisningen.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.
_____

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla förslaget.
_____
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_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 1995-05-15

Kommunstyrelsen 1995-05-03

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1995-04-18

Kf § 42

Ks § 52

Au § 78 Dnr 1995.2070.601

Börje Åströms motion om datorer i undervisningen

Kommunfullmäktige har den 20 mars 1995, § 34,
till kommunstyrelsen för beredning överlämnat en
av Börje Åström framlagd 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.

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog den 30
mars 1995 åt kommunledningskontoret att utarbeta
förslag till yttrande.

Förslag till yttrande föreligger.

Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta

att anta yttrandet, samt

att motionen därmed skall anses besvarad.
_____

Rolf Östman föreslår att barn- och utbildnings-
nämnden ges i uppdrag att utarbeta en utvecklingsplan för
informationsteknologi i undervisningen.

Ola Daréus och Torbjörn Ahlin yrkar bifall till
Östmans förslag.
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Dan-Åke Moberg yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka arbetsutskottets förslag.

forts

_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 1995-05-15

Kommunstyrelsen 1995-05-03

Kf § 42, forts

Ks § 52

Rolf Östman, Ola Daréus och Torbjörn Ahlin
reserverar sig mot beslutet.

_____

Per Holm yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.

Rolf Östman (v), Börje Åström (fp) och Tony Blom
(s) yrkar bifall till Östmans i kommunstyrelsens
avgivna förslag.

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla kommunstyrelsens förslag, samt

att bifalla Östmans tilläggsförslag.
_____
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Exp:
Barn- och utbildningsndn
L Flyckt
B Sandahl

_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 1995-05-15

Kommunstyrelsen 1995-05-03

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1995-04-25

Kf § 43

Ks § 53

Au § 90 Dnr 1995.2071.456

Barbro Matsmans motion om producentansvar för
pappersavfall

Kommunfullmäktige har den 20 mars 1995, § 35,
till kommunstyrelsen för beredning överlämnat en
av Barbro Matsman framlagd 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, samt

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog den 30
mars 1995 åt kommunledningskontoret att utarbeta
förslag till yttrande.

Förslag till yttrande föreligger.

Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta

att uppmana kommunens förvaltningar att iakttaga
sparsamhet när det gäller pappersförbrukningen,
samt

att motionen därmed skall anses besvarad.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.
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_____

Kommunfullmäktige beslutar
Exp:
Kommunens att bifalla förslaget.
förvaltningar _____
_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 1995-05-15

Kommunstyrelsen 1995-05-03

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1995-04-18

Kf § 44

Ks § 54

Au § 79 Dnr 1994.2212.001

Förslag till ändring av reglementen för miljö-
och byggnadsnämnden och tekniska nämnden

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade  den
20 december 1994, § 307, förslag till
förändringar i kommunens
förvaltningsorganisation med anledning av
förändringar i nämndorganisationen.

Arbetsutskottet beslutade att uppdra åt den
blivande administrativa ledningen för miljö- och
byggnadsnämndens  och tekniska nämndens förvalt-
ningar   att senast den 31 mars 1995  bland
annat lämna förslag till erforderliga
förändringar i respektive nämnds reglemente.

Förslag till förändringar i respektive nämnds
reglemente föreligger. Förslaget har tillstyrkts
av miljö- och byggnadsnämnden den 21 mars 1995
och tekniska nämnden den 16 mars 1995.

Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta

att anta förslag till reglemente för miljö- och
byggnadsnämnden, samt

att anta förslag till reglemente för tekniska
nämnden.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.
_____
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Kommunfullmäktige beslutar

Exp: att bifalla förslaget.
Miljö- och _____
byggnadsndn
Tekniska ndn
A Ericsson

_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 1995-05-15

Kommunstyrelsen 1995-05-03

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1995-04-04

Kf § 45

Ks § 55

Au § 71 Dnr 1995.2077.406

Revidering av taxa för verksamhet enligt miljö-
skyddslagen

Enligt 7 § förordningen (1989:598) om avgift för
myndigheters verksamhet enligt miljöskyddslagen
(1969:387) får kommunen ta ut avgift enligt taxa
som kommunen bestämmer för kommunens
tillsynsverksamhet enligt miljöskyddslagen.

Nu gällande taxa antogs av kommunfullmäktige den
23 oktober 1989, § 73. Taxan reviderades senast
enligt beslut i kommunfullmäktige den 16
november 1992, § 105.

Med anledning av att beteckningarna enligt
bilagan till miljöskyddsförordningen ändrats för
vissa verksamheter behöver taxan revideras.
Förslag till reviderad taxa har utarbetats.

Miljö- och byggnadsnämnden har den 21 mars 1995,
§ 22, föreslagit fullmäktige anta förslaget till
reviderad taxa.

Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta

att anta förslaget.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.
_____

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla förslaget.
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_____

Exp:
Miljö- och byggnadsndn
A Ericsson

_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 1995-05-15

Kommunstyrelsen 1995-04-05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1995-03-30

Kf § 46

Ks § 46

Au § 63 Dnr 1995.2076.291

Tilläggsanslag för lösning av lokalbehovet vid
Malmens skola fr o m hösten 1995

Barn- och utbildningsnämnden har den 15 mars
1995, § 13, beslutat hemställa om tilläggsanslag
för täckande av kostnader för lösning av
lokalbehovet vid Malmens skola från och med
höstterminen 1995.

Två alternativa förslag på lokallösningar redo-
visas. Alternativ 1 innebär  ombyggnad med klassrum i nuvarande
fritidsgårdslokaler och alternativ 2 innebär inköp av en
paviljong.

Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta

att för inköp av en paviljong bevilja barn- och
utbildningsnämnden tilläggsanslag i 1995 års
investeringsbudget med 1 700 000 kronor,

att bevilja barn- och utbildningsnämnden
tilläggsanslag i 1995 års driftbudget med
112 000 kronor, samt

att bevilja tekniska nämnden tilläggsanslag i
1995 års driftbudget med 129 000 kronor på
kostnadssidan och 112 000 kronor på
intäktssidan.
_____

Per Holm yrkar bifall till barn- och
utbildningsnämndens alternativ 1.

Kommunstyrelsen beslutar vidare
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att tillstyrka arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsen beslutar vidare att medge att
baracken färdigställs.

Per Holm och Barbro Holmqvist reserverar sig mot
beslutet till förmån för Holms yrkande.
_____

forts
_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 1995-05-15

Kf § 46, forts

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla kommunstyrelsens förslag.
_____
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Exp:
Barn- och utbildningsndn
Ekonomienheten
G Fagerström

_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 1995-05-15

Kf § 47

Rolf Östmans interpellation om utvärdering av
jämställdhetsarbetet

Rolf Östman ingav en interpellation till kommun-
styrelsens ordförande med följande frågor:

Har någon utvärdering av den tidigare gällande
jämställdhetsplanen gjorts, i kommunen centralt
eller i respektive förvaltning?

Vad har i så fall utvärderingen/arna sagt om
resultatet av kommunens jämställdhetsarbete?

Kommunfullmäktige beslutade den 27 februari 1995
att interpellationen får framställas, samt

att överlämna interpellationen till kommun-
styrelsens ordförande.

Svar föreligger från kommunstyrelsens
ordförande.

_____
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_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 1995-05-15

Kf § 48

Protokoll från länsstyrelsen över sammanräkning
för utseende av ny ledamot efter Jack Hansson i
fullmäktige

Länsstyrelsen har genom protokoll av den 27 mars
1995 meddelat att Jack Hansson (mp) utsetts till
ny ledamot i fullmäktige efter Sven Sundin.

Jack Hansson (mp) har i skrivelse av den 18
april 1995 avsagt sig uppdraget som ledamot i
fullmäktige.

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja avsägelsen, samt

att hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning.
_____
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Exp:
J Hansson
Länsstyrelsen

_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 1995-05-15

Kf § 49

Avsägelse av uppdraget som nämndeman -
Gösta Arvedson

Gösta Arvedson har i skrivelse av den 20 mars
1995 avsagt sig uppdraget som nämndeman vid
tingsrätten.

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja avsägelsen, samt

att till nämndeman efter Gösta Arvedson utse
Kent Sundström.
_____
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Exp:
Tingsrätten, Hallsberg
K Sundström

_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 1995-05-15

Kf § 50 Dnr 1995.2104.870

Torbjörn Ahlins motion om Öjamossen

Torbjörn Ahlin framlade en motion om till-
gängligheten till Öjamossen.

I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta

att Kumla kommun ökar tillgängligheten till
området kring Älgasjön genom anläggandet av en
spång efter vederbörliga kontakter med berörd
markägare och Hardemo hembygdsförening,

att spången anläggs som arbetsmarknadspolitisk
åtgärd

att spången kompletteras med informationstavla
avseende Öjamossens natur och kulturhistoria.

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 1995-05-15

Kf § 51 Dnr 1995.2105.403

Sofia Jonssons och Rikard Svärds motion om
miljövänlig upphandling

Sofia Jonsson och Rikard Svärd framlade en
motion om miljövänlig upphandling.

I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta

att i programmet för miljöanpassad upphandling
särskilt beaktas val av miljövänliga
byggmaterial/ teknik

att därvid som ett särskilt kriterium anges att
vid upphandling av byggnadsmaterial skall
eftersträvas att byggkomponenter väljs som går
att återanvända den dag byggnaden rivs

att vid upphandling av byggmaterial även beaktas
olika materials effekter på inomhusklimatet med
avseende på allergier och andra hälsoaspekter.

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 1995-05-15

Kf § 52 Dnr 1995.2114.109

Barbro Holmqvists motion om informationsbladet
Kumlan

Barbro Holmqvist framlade en motion om informa-
tionsbladet Kumlan.

I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta

att samtliga partier, som är representerade i
fullmäktige, ges samma utrymme i
informationsbladet Kumlans samtliga nummer.

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 1995-05-15

Kf § 53 Dnr 1995.2110.109

Johan Lagerfelts interpellation om informations-
bladet Kumlan

Johan Lagerfelt ingav en interpellation till
kommunstyrelsens ordförande med följande frågor:

Anser du att informationsbladet skall vara ett
forum för dig, som partiföreträdare att framföra
partipropaganda, eller ett allsidigt
informationsblad?

Anser du att du, med denna artikel, har höjt den
allmänna kunskapsnivån i Kumla om
statsfinanserna?

Kommunfullmäktige beslutar

att interpellationen får framställas, samt

att överlämna interpellationen till
kommunstyrelsens ordförande.

_____
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Exp:
S-O Cederstrand

_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 1995-05-15

Kf § 54 Dnr 1995.2111.109

Ola Daréus interpellation om informationsbladet
Kumlan

Ola Daréus ingav en interpellation till kommun-
styrelsens ordförande med följande frågor:

Ska beslutet om en opolitisk information i
Kumlan ändras?

Ska alla partier som finns representerade i
kommunfullmäktige i Kumla fritt få framföra sina
politiska budskap i Kumlan?

Kommunfullmäktige beslutar

att interpellationen får framställas, samt

att överlämna interpellationen till
kommunstyrelsens ordförande.

_____
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Exp:
S-O Cederstrand

_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 1995-05-15

Kf § 55 Dnr 1995.2112.017

Rolf Östmans interpellation om undersökning om
ekonomisk stress

Rolf Östman ingav en interpellation till social-
nämndens ordförande med följande frågor:

Är du beredd att, t ex inom ramen för den
nybildade hälsorådet ta initativ så att Kumla
blir en av de kommuner som väljs ut för
fortsatta studier om betydelsen av ekonomisk
stress för hälsoläget?

Kommunfullmäktige beslutar

att interpellationen får framställas, samt

att överlämna interpellationen till
socialnämndens ordförande.
_____
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Exp:
K Hellberg

_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W



45

_
_

Anslag/Bevis
Protokoll är justerat

Styrelse/nämnd  Kommunfullmäktige

Sammantr datum 1995-05-15

Datum för Datum för
uppsättande     1995-05-19 nedtagande    1995-06-12

Förvaringsplats Kommunledningskontoret

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


