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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 1995-10-16

Plats och tid Kumla Folkets Hus, Husaren
måndagen den 16 oktober 1995, kl 18.30-18.55

Beslutande Samtliga ledamöter utom
Carl-Gustav Thunström (s)
Anders Jonsson (v)

Tjg ersättare   Åke Sundeqvist (s)
Margareta Hultman-Brikell (v)

Närv ej tjg ers Gun-Britt Ahlin (s)      Sven-Inge Carlsson
(s)

Liselott Rehnman (s)     Roger Arvidsson (s)
Birgitta Ström (c)       Per Bolinder (fp)
Solveig Parbring (kds)   Mårten Franzson (v)

Övriga Torild Hilmersson, sekr

Justerare Marianne Järnqvist (s), Rolf Östman (v)

Plats och tid Stadshuset, administrative chefens tjänsterum
tisdagen den 17 oktober 1995, kl 17.00.

..............................     §§ 77-85
Sekreterare Torild Hilmersson

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

...............................................
....
Justerare Marianne Järnqvist             Rolf Östman

_
_

Anslag/Bevis
Protokoll är justerat

Styrelse/nämnd  Kommunfullmäktige

Sammantr datum 1995-10-16
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Datum för Datum för
uppsättande     1995-10-20 nedtagande    1995-11-13

Förvaringsplats Kommunledningskontoret

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

Kommunfullmäktige 1995-10-16

Kf § 77

Anmälda förhinder och upprop

Förhinder har anmälts av ledamöterna Carl-Gustav
Thunström (s) och Anders Jonsson (v).

Ersättarna Åke Sundeqvist (s) och Margareta
Hultman-Brikell (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 1995-10-16

Kommunstyrelsen 1995-10-04

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1995-09-21

Kf § 78

Ks § 87

Au § 198 Dnr 1995.2193.101

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 bered-
ning. Sedan senaste motionsredovisningstillfället
har åtta motioner inlämnats och sex besvarats.
För närvarande finns 14 obesvarade motioner.

Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta

att godkänna redovisningen.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.
_____

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna förslaget.
_____
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_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W



7

KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 1995-10-16

Kommunstyrelsen 1995-10-04

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1995-09-21

Kf § 79

Ks § 88

Au § 199 Dnr 1995.2180.107

Ändring i stadgarna för stiftelsen Örebro läns
djursjukhus samt tillägg till konsortialavtal

Med anledning av att Örebro kommun fr o m den 1
januari 1995 delats i Örebro kommun och
Lekebergs kommun föreligger behov av dels
förändring av stadgarna för stiftelsen Örebro
läns djursjukhus, dels tillägg till
konsortialavtalet för bildande av stiftelsen.

Förslag till ändring i stadgarna för stiftelsen
Örebro läns djursjukhus  samt tillägg till
konsortialavtalet har upprättats.

Styrelsen för stiftelsen Örebro läns djursjukhus
föreslår i skrivelse av den 19 september 1995 att
stiftelsens huvudmän godkänner förslaget till
stadgar för stiftelsen Örebro läns djursjukhus
samt överenskommelsen om tillägg till
konsortialavtal.

Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta

att godkänna förslaget till
stadgar för stiftelsen Örebro
läns djursjukhus samt
överenskommelsen om tillägg till
konsortialavtal.

_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.
_____

Kommunfullmäktige beslutar
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att godkänna förslaget.
_____

Exp:
Stiftelsen Örebro läns djursjukhus

_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 1995-10-16

Kommunstyrelsen 1995-10-04

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1995-10-04

Kf § 80

Ks § 89
Dnr 1994.2091.617

Au § 211     1994.2152.777

Avtal om slutreglering av avtal angående ansvar
för omsorger etc och angående ansvar för psykiskt
störda m m samt avtal om mellankommunal omfördel-
ning

Kommunfullmäktige har den 13 juni 1994, § 53,
beslutat att teckna avtal angående ansvar för
omsorger etc samt avtal angående  mellankommunal
omfördelning.  Fullmäktige har vidare den 19
december 1994, § 97, beslutat att teckna avtal
angående ansvar för psykiskt störda m m i Örebro
län.

Samverkansorganet mellan kommunerna i Örebro län
och Örebro läns landsting, TKoL-gruppen, har den
22 september 1995  beslutat rekommendera länets
kommuner och landstinget att besluta att teckna
avtal om slutreglering av avtal angående ansvar
för omsorger etc och angående ansvar för psykiskt
störda m m.

Vidare har styrelsen för Kommunförbundet Örebro
län den 25 september 1995 beslutat rekommendera
länets kommuner att teckna avtal om
mellankommunal omfördelning vid slutreglering av
avtal angående ansvar för omsorger etc och
angående ansvar för psykiskt störda m m.

Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta

att med Örebro läns landsting och kommunerna i
Örebro län teckna föreslaget avtal om
slutreglering av avtal angående ansvar för
omsorger etc och angående ansvar för psykiskt
störda m m, samt
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att med kommunerna i Örebro län teckna föreslaget
avtal om mellankommunal omfördelning vid slutreg-
lering av avtal angående ansvar för omsorger etc
och angående ansvar för psykiskt störda m m.
_____

                           forts

_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 1995-10-16

Kommunstyrelsen 1995-10-04

Kf § 80, forts

Ks § 89, forts

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.
_____

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna förslaget.
_____
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Exp:
Kommunförbundet i Örebro län
Örebro läns landsting

_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 1995-10-16

Kf § 81 Dnr 1995.2214.102

Avsägelse av kommunalt uppdrag - Per Hermansson

Per Hermansson (s) har i skrivelse av den 1
oktober 1995 avsagt sig uppdragen som vice
ordförande och ledamot i socialnämnden och dess
arbetsutskott samt uppdraget som ersättare i
kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna avsägelsen,

att till ledamot och vice ordförande i
socialnämnden utse Annica Eriksson (s), samt

att till ersättare i kommunstyrelsen utse
Sven-Inge Carlsson (s).
_____
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Exp:
Per Hermansson
Annica Eriksson
Sven-Inge Carlsson
Anita Ericson
Nils-Arne Björk

_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 1995-10-16

Kf § 82 Dnr 1995.2217.827

Anette Larssons fråga angående lokaler för
Ungdomens Hus

Anette Larsson (v) ställde en fråga angående
lokaler för Ungdomens Hus. Frågan besvarades av
kultur- och fritidsnämndens ordförande.
_____
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_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 1995-10-16

Kommunfullmäktige 1995-10-16

Kf § 83 Dnr 1995.2218.041

Rolf Östmans fråga angående socialnämndens
förslag till nedskärningar inför nästa års
budget.

Rolf Östman (v) ställde en fråga angående social-
nämndens arbete med förslag till nedskärningar
inför nästa års budget. Frågan besvarades av
socialnämndens ordförande.
_____
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_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 1995-10-16

Kf § 84 Dnr 1995.2212.361

Rikard Svärds m fl motion om vägning och
kompostering av sopor

Rikard Svärd (c), Börje Åström (fp) och Barbro
Matsman (kds) framlade en motion om vägning och
kompostering av sopor.

I motionen föreslås fullmäktige besluta

att Kumla kommun inför viktrelaterad soptaxa i
den takt som det gamla systemet med sopsäckar
ersätts med maskinellt tömbara sopkärl

att tiden fram till att sopavtalet med Karlskoga
kommun löper ut hösten 1997 används till att
påskynda införandet av maskinellt tömbara sopkärl

att kommunen informerar kommuninvånarna om krets-
loppstänkande och hur man som enskild individ har en viktig roll
i sammanhanget.

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 1995-10-16

Kf § 85 Dnr 1995.2216.361

Johan Lagerfelts motion om kommunens sophantering

Johan Lagerfelt (m) framlade en motion om
kommunens sophantering.

I motionen föreslås fullmäktige besluta

att tekniska nämnden får i uppdrag att utreda
förutsättningarna för att hantera kommunens sopor i enlighet med
riktlinjerna i motionen.

Kommunfullmäktige beslutar

att remittera 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 1995-10-16

Datum för Datum för
uppsättande     1995-10-20 nedtagande    1995-11-13

Förvaringsplats Kommunledningskontoret

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


