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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 1995-09-18

Plats och tid Kumla Folkets Hus, Husaren
måndagen den 18 september 1995, kl

18.30-19.10

Beslutande Samtliga ledamöter utom
Inge Rydh (s)
Ola Daréus (fp)
Johan Claesson (fp)
Gunnar Öhrn (mp)

Tjg ersättare   Åke Sundeqvist (s)
Kent Sundström (fp)
Per Bolinder (fp)

Övriga Torild Hilmersson, sekr

Justerare Björn Eriksson (s), Barbro Matsman (kds)

Plats och tid Stadshuset, administrative chefens tjänsterum
torsdagen den 21 september 1995, kl 17.00

..............................     §§ 69-76
Sekreterare Torild Hilmersson

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

...............................................
....
Justerare Björn Eriksson                 Barbro Matsman

_
_

Anslag/Bevis
Protokoll är justerat

Styrelse/nämnd  Kommunfullmäktige
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Sammantr datum 1995-09-18

Datum för Datum för
uppsättande     1995-09-22 nedtagande    1995-10-16

Förvaringsplats Kommunledningskontoret

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



3

KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 1995-09-18

Kf § 69

Anmälda förhinder och upprop

Förhinder har anmälts av ledamöterna Ola Daréus
(fp) och Johan Claesson (fp).

Ersättarna Kent Sundström (fp) och Per Bolinder
(fp) har inkallats för tjänstgöring.

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna anmälda förhinder.

Därefter förrättas upprop varvid ledamöterna Inge
Rydh (s) och Gunnar Öhrn (mp) befinnes ej när-
varande. Ersättaren Åke Sundeqvist (s) tjänstgör
för Rydh.
_____
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_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 1995-09-18

Kf § 70

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

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

Kommunfullmäktige beslutade den 15 maj 1995, § 48

att godkänna avsägelsen, samt

att hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning.

Länsstyrelsen har genom protokoll av den 5 juli
1995 meddelat

att till ny ledamot i fullmäktige efter Jack
Hansson utsetts Gunnar Öhrn.
_____
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Exp:
A Ericson
Personalenheten

_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 1995-09-18

Kf § 71

Protokoll från länsstyrelsen över sammanräkning
för utseende av ny ersättare i fullmäktige

Maj-Britt Jonsson (v) har i skrivelse av den 27
februari 1995 avsagt sig uppdraget som ersättare
i fullmäktige.

Kommunfullmäktige beslutade den 27 februari 1995,
§18

att godkänna avsägelsen, samt

att hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning.

Länsstyrelsen har genom protokoll av den 28
augusti 1995 meddelat

att till ny ersättare efter Maj-Britt Jonsson
utsetts Margareta Hultman-Brikell.
_____
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Exp:
A Ericson
Personalenheten

_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 1995-09-18

Kommunstyrelsen 1995-09-07

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1995-08-14

Kf § 72

Ks § 78

Au § 150 Dnr 1994.2162.114

Ola Daréus och Katrin Tensmyrs motion om
samhällstjänst för ungdomar som begått brott

Kommunfullmäktige har den 19 september 1994,
§ 68, till kommunstyrelsen för beredning
överlämnat en av Ola Daréus och Katrin Tensmyr
framlagd motion om samhällstjänst för ungdomar
som begått brott.

I motionen föreslås fullmäktige besluta

att tillsätta en organisation bestående av
politiker, polis, åklagare, socialchef och
socialsekreterare för att införa samhällstjänst
för ungdomar 13-18 år som begått brott.

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog  den 27
september 1994, § 206, åt socialnämnden att avge förslag till
yttrande.

Socialnämnden har den 20  juni 1995, § 65,
beslutat

att till kommunfullmäktige föreslå att bifalla
motionen i den del som avser att införa samhälls-
tjänst för ungdomar som begått brott under förut-
sättning att resurser för detta kan ges till
socialtjänsten, samt

att avslå motionen i den del som avser att starta
tvåreferensgrupper och att arbetet i stället
organiseras av handläggare med förstärkning av
socialnämndens ordförande och socialchef
alternativt avdelningschef endast i ett
inledningsskede.
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Sven-Ove Cederstrand föreslår att socialnämndens
förslag antas men att eventuella kostnader för
införandet av samhällstjänst för ungdomar som
begått brott får täckas inom socialnämndens
befintliga budgetram.

                           forts

_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 1995-09-18

Kommunstyrelsen 1995-09-07

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1995-08-14

Kf § 72, forts

Ks § 78, forts

Au § 150, forts

Torbjörn Ahlin yrkar bifall till motionen. Ahlin
yrkar vidare bifall till Sven-Ove Cederstrands
förslag att eventuella kostnader för införandet
av samhällstjänst får täckas inom socialnämndens
befintliga budgetram.

Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta

att anta socialnämndens förslag, dock

att eventuella kostnader för införandet av
samhällstjänst för ungdomar som begått brott får täckas inom
socialnämndens befintliga budgetram.

Torbjörn Ahlin och Per Holm reserverar sig mot
beslutet till förmån för Ahlins förslag.
_____

Ola Daréus yrkar bifall till motionen.

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka arbetsutskottets förslag.

Ola Daréus, Torbjörn Ahlin, Leif Grahn och Börje
Åström reserverar sig mot beslutet till förmån
för Daréus förslag.
_____

Kent Sundström (fp) yrkar bifall till motionen
samt föreslår tillägget att skolchefen skall ingå
i referensgruppen.

Johan Lagerfelt (m) och Sven-Ove Cederstrand (s)
tillstyrker kommunstyrelsens förslag.
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Barbro Matsman (kds) tillstyrker motionen.

Avgivna förslag och yrkanden justeras.

                           forts

_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 1995-09-18

Kf § 72, forts

Kommunfullmäktige fastställer följande proposi-
tionsordning.

Kommunstyrelsens förslag ställs mot bifall till
motionen. Om fullmäktige bifaller motionen ställs
Sundströms tilläggsförslag under särskild
proposition.

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Börje Åström (fp), Kent Sundström (fp), Per
Bolinder (fp), Leif Grahn (kds), Barbro Matsman
(kds), Per Holm (kds) och Torbjörn Ahlin (c)
reserverar sig mot beslutet till förmån för
bifall till motionen.
_____
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Exp:
Socialnämnden

_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 1995-09-18

Kommunstyrelsen 1995-09-07

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1995-08-14

Kf § 73

Ks § 79

Au § 151 Dnr 1994.2001.408

Ruth Svärds motion om rökförbud i offentliga
lokaler

Kommunfullmäktige har den 17 januari 1994, § 11,
till kommunstyrelsen för beredning överlämnat en
av Ruth Svärd framlagd motion om rökförbud i
offentliga lokaler.

I motionen föreslås fullmäktige besluta

att kommunen skall påverka ägare till offentliga
lokaler att i dessa införa förbud mot rökning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog den 25
januari 1994, § 27, 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.
_____

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 1995-09-18

Kf § 74 Dnr 1995.2127.041

Redovisning från nämnderna, januari - juli 1995

Enligt fullmäktiges beslut § 131/93 skall
nämnderna i anslutning till budgetuppföljningen
per den 31 juli lämna redovisning till
fullmäktige.

Redovisning från nämnderna för perioden 1 januari
-31 juli 1995 föreligger.
_____
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_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 1995-09-18

Kf § 75 Dnr 1995.2179.102

Avsägelse från uppdrag

Sven-Ove Cederstrand (s) har i skrivelse av den
18 september 1995 avsagt sig uppdragen som
kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsen från
och med den 1 oktober 1995.

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna avsägelsen, samt

att för återstående del av mandatperioden utse
Dan-Åke Moberg (s) till kommunalråd och
ordförande i kommunstyrelsen med tillträde den 1
oktober 1995.
_____
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Exp:
S-O Cederstrand
D-Å Moberg
A Ericson
Personalenheten

_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 1995-09-18

Kf § 76 Dnr 1995.2173.101

Johan Claesson och Anette Larssons motion om
utflyttande av fullmäktigemöte till torget

Johan Claesson (fp) och Anette Larsson (v) har i
en motion av den 8 september 1995 föreslagit
fullmäktige besluta

att ett av kommunfullmäktiges sammanträden
flyttas ut från Folkets Hus till torget, Kumla.

Kommunfullmäktige beslutar

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

_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W



23

_
_

Anslag/Bevis
Protokoll är justerat

Styrelse/nämnd  Kommunfullmäktige

Sammantr datum 1995-09-18

Datum för Datum för
uppsättande     1995-09-22 nedtagande    1995-10-16

Förvaringsplats Kommunledningskontoret

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

_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande


