
1

KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 1995-11-27

Plats och tid Kumla Folkets Hus, Husaren
måndagen den 27 november 1995, kl 17.30-21.50

Beslutande Samtliga ledamöter utom
Kjell Hellberg (s)      Alf Lundh (c)
Börje Pettersson (s)    Johan Claesson (fp)

tom § 90
Carina Andersson (s)    Per Holm (kds)
Bengt Lundberg (s)      Anna Karlsson (v)
Inga Davidsson-Friberg (c)  Gunnar Öhrn (mp)

Tjg ersättare   Åke Sundeqvist (s)      Peter Andersson (c)
Gun-Britt Ahlin (s)     Kent Sundström (fp)

tom § 90
Sven-Inge Carlsson (s)  Solveig Parbring (kds)
Liselott Rehnman (s)    Mårten Franzson (v)
Birgitta Ström (c)

Närv ej tjg ers Roger Arvidsson (s)
Margareta Hultman-Brikell (v)            

Övriga Torild Hilmersson, sekr

Justerare Inge Rydh (s), Anders Jonsson (v)

Plats och tid Stadshuset, administrative chefens tjänsterum
torsdagen den 30 november 1995, kl 17.00.

..............................     §§ 86-101
Sekreterare Torild Hilmersson

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

...............................................
....
Justerare Inge Rydh                      Anders Jonsson

_
_

Anslag/Bevis
Protokoll är justerat

Styrelse/nämnd  Kommunfullmäktige
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Sammantr datum 1995-11-27

Datum för Datum för
uppsättande     1995-12-01 nedtagande    1995-12-27

Förvaringsplats Kommunledningskontoret

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

Kommunfullmäktige 1995-11-27

Kf § 86

Anmälda förhinder och upprop

Förhinder har anmälts av ledamöterna Kjell
Hellberg (s), Börje Pettersson (s), Carina
Andersson (s), Bengt Lundberg (s), Inga
Davidsson-Friberg (c), Alf Lundh (c), Per Holm
(kds) och Anna Karlsson (v).

Ersättarna Åke Sundeqvist (s), Gun-Britt Ahlin
(s), Sven-Inge Carlsson (s), Liselott Rehnman
(s), Birgitta Ström (c), Peter Andersson (c),
Solveig Parbring (kds) och Mårten Franzson (v)
har inkallats för tjänstgöring.

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna anmälda förhinder.

Därefter förrättas upprop varvid ledamöterna
Johan Claesson (fp) och Gunnar Öhrn (mp) befinnes
ej närvarande. Ersättaren Kent Sundström (fp)
inträder för Claesson.
_____
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_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 1995-11-27

Kommunstyrelsen 1995-11-15

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1995-10-10

Kf § 87

Ks § 99 

Au § 213 Dnr 1994.2206.023

Rolf Östmans m fl motion om sex timmars arbetsdag
inom äldreomsorgen

Kommunfullmäktige har den 21 november 1994, § 94,
till kommunstyrelsen för beredning överlämnat en
av Rolf Östman m fl framlagd motion om sex
timmars arbetsdag inom äldreomsorgen.

I motionen föreslås fullmäktige besluta

att diskussioner snarast påbörjas med
arbetsförmedlingen och försäkringskassan om
finansiering av sex timmars arbetsdag inom
äldreomsorgen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog den 29
november 1994, § 290, åt personalchef Birgitta
Nilsson och socialchef Lars-Eric Johansson att ta
fram underlag för yttrande.

Förslag till yttrande föreligger.

Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta

att anta yttrandet, samt

att motionen därmed skall anses besvarad.
_____

Anders Jonsson yrkar bifall till motionen.

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka arbetsutskottets förslag.

Anders Jonsson reserverar sig mot beslutet till
förmån för sitt yrkande.
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_____

Anders Jonsson (v) yrkar bifall till motionen.

forts

_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 1995-11-27

Kf § 87, forts

Sofia Jonsson (c) yrkar bifall till kommunstyrel-
sens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Rolf Östman (v), Anders Jonsson (v), Anette
Larsson (v) och Mårten Franzson (v) reserverar
sig mot beslutet till förmån för bifall till
motionen.
_____
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_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 1995-11-27

Kommunstyrelsen 1995-11-15

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1995-11-07

Kf § 88

Ks § 100

Au § 239 Dnr 1995.2105.403

Sofia Jonssons och Rikard Svärds motion om miljö-
vänlig upphandling

Kommunfullmäktige har den 15 maj 1995, § 51, till
kommunstyrelsen för beredning överlämnat en av
Sofia Jonsson och Rikard Svärd framlagd motion om
miljövänlig upphandling.

I motionen föreslås fullmäktige besluta

att i programmet för miljövänlig upphandling sär-
skilt beakta 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, samt

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog den 22 maj
1995 åt miljö- och byggnadsnämnden 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
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att tillstyrka förslaget.
_____

forts

_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 1995-11-27

Kf § 88, forts

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla förslaget.
_____
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Exp:
Miljö- och byggnadsnämnden
H Matteusson + handl

_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 1995-11-27

Kommunstyrelsen 1995-11-15

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1995-10-17

Kf §  89

Ks § 101

Au § 221 Dnr 1995.2211.001

Förslag till nedläggning av tekniska nämnden och
överförande av dess uppgifter till
kommunstyrelsen med förslag till  följdändringar
i kommunstyrelsens reglemente och i bestämmelser
om ersättningar till förtroendevalda

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 21
september och den 10 oktober 1995 behandlat
frågan om förändringar i
förtroendemannaorganisationen.

Kommunledningskontoret redovisar i skrivelse av
den 12 oktober 1995 förslag i ärendet.

Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta

att tekniska nämnden upphör och dess uppgifter
överförs till kommunstyrelsen från och med den
1 januari 1996,

att från samma tidpunkt entlediga tekniska
nämndens ordförande, vice ordförande,
gruppledare, ledamöter och ersättare från sina
uppdrag,

att tekniska  nämndens förvaltning från och med
den 1 januari 1996 skall utgöra egen förvaltning
under kommunstyrelsen,

att anta förslag till ändring av reglemente för
kommunstyrelsen att gälla från och med den
1 januari 1996,

att från samma tidpunkt upphäva tekniska nämndens
reglemente, samt
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att anta förslag till ändring i § 7 Bilaga till
bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda att
gälla från och med den 1 januari 1996.

_____
                      

forts

_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 1995-11-27

Kommunstyrelsen 1995-11-15

Kf § 89, forts

Ks § 101, forts

Barbro Holmqvist föreslår att tekniska nämnden ej
upphör.

Torbjörn Ahlin yrkar bifall till arbetsutskottets
förslag.

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka arbetsutskottets förslag.

Barbro Holmqvist reserverar sig skriftligt mot
beslutet.
_____

Johan Lagerfelt (m) yrkar bifall till Barbro
Holmqvists (m) i kommunstyrelsen avgivna förslag.

Annica Eriksson (s) och Torbjörn Ahlin (c) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Barbro Holmqvist (m) Johan Lagerfelt (m), Ulla
Jonson (m), Kaj Nilsson (m) Elisabet Ekestubbe
(m) och Göran Arveståhl (m) reserverar sig mot
beslutet till förmån för Lagerfelts yrkande.
_____

Exp:
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Tekniska nämnden
A Ericson
Ekonomienheten
Personalenheten
Tekniska nämndens ledamöter och ersättare

_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 1995-11-27

Kommunstyrelsen 1995-11-15

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1995-10-17

Kf § 90

Ks § 102

Au § 222 Dnr 1995.2263.104

Tillfällig ändring av reglerna för kommunalt
partistöd

Kommunfullmäktige beslutade  den 16 november
1992, § 95, om nya regler för bidrag till de
politiska partierna i Kumla.

I förslaget till sparåtgärder för kommun-
styrelsens verksamhetsområden för perioden
1995-1998 har beloppet till partistöd  för 1996
minskats med 10 %, vilket motsvarar 131 000
kronor. För 1997 och 1998 föreslås vidare  att
partistödet ej räknas upp med
basbeloppsförändringen.

Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta

att för perioden 1995-1998 minska partistödet
enligt redovisat förslag, samt

att efter periodens slut basbeloppsuppräkning
sker från den då erhållna nivån på bidraget.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.
_____

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla förslaget.
_____
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Exp:
Ekonomienheten
De politiska partierna
A Ericson

_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 1995-11-27

Kommunstyrelsen 1995-11-15

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1995-10-17

Kf § 91 

Ks § 103

Au § 223 Dnr 1995.2055.041

Förslag till budget för 1996 och flerårsbudget
för 1997-1998

Budgetberedningen har överlämnat förslag till
budget för år 1996 och flerårsbudget för åren
1997 och 1998.

Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta

att anta budgetberedningens förslag till budget
för år 1996,

att uppdra åt respektive nämnd att om så
erfordras revidera sina effektmål med hänsyn till
tilldelade resurser och förändrade behov,

att fastställa utdebiteringen för år 1996 till
kronor 20:22 per skattekrona,

att fastställa hundskatten för samma tid till 200
kronor per hund,

att fastställa låneramen för rörelsekrediter till
25 000 000 kronor, samt

att anta budgetberedningens förslag till flerårs-
budget för åren 1997-1998.

_____

Barbro Holmqvist avger alternativt förslag till
budget för 1996 och flerårsbudget för 1997-1998.

Anders Jonsson avger alternativt förslag till
budget för 1996 och flerårsbudget för 1997-1998.
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Torbjörn Ahlin och Ola Daréus yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsen beslutar

                           forts

_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W



21

KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 1995-11-27

Kommunstyrelsen 1995-11-15

Kf § 91, forts

Ks § 103, forts

att tillstyrka arbetsutskottets förslag.

Barbro Holmqvist reserverar sig mot beslutet till
förmån för sitt förslag.

Anders Jonsson reserverar sig mot beslutet till
förmån för sitt förslag.
_____

Förslag och yrkanden

Dan-Åke Moberg (s) yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag samt föreslår följande ändring och
tillägg

att ingen hundskatt fastställes,

att de anslag, målbeskrivningar och
verksamhetsbeskrivningar som avser tekniska
nämndens verksamhet överföres till
kommunstyrelsen.

Torbjörn Ahlin (c), Ola Daréus
(fp) och Leif Grahn (kds) yrkar
bifall till kommunstyrelsens
förslag och till Mobergs
ändrings- och tilläggsförslag.

Annica Eriksson (s) yrkar bifall till kommun-
styrelsens förslag.

Rolf Östman(v) och Anders
Jonsson (v) yrkar bifall till
Vänsterpartiets alternativa
budgetförslag innebärande en
skattehöjning med 66 öre per
skattekrona.
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Barbro Holmqvist (m), Johan Lagerfelt (m) och
Ulla Jonson (m) yrkar bifall till Moderata
samlingspartiets budgetförslag.

Dan-Åke Moberg (s) och Leif Grahn (kds) yrkar
avslag till Moderata samlingspartiets och
Vänsterpartiets respektive budgetförslag.

Annica Eriksson (s) yrkar avslag
till den i Moderata
samlingspartiets budgetförslag
ingående minskningen av
driftanslaget till Bokbollen.

forts

_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 1995-11-27

Kf § 91, forts

Tony Blom (s) yrkar avslag till de i Moderata
samlingspartiets budgetförslag ingående förslagen
att ta ut avgifter för gymnasieelevernas lunch
och att öka anslaget  till grundskolans
undervisning.

Annica Eriksson (s) yrkar avslag på de i Moderata
samlingspartiets budgetförslag ingående föränd-
ringarna i investeringsbudgeten.

Yrkande om återremiss

Börje Åström (fp) yrkar att kommunstyrelsens
förslag till budget återremitteras till budget-
beredningen med uppdrag att söka större totala
besparingar och att skapa större utrymme för de
lagstadgade verksamheterna.

Sven-Ove Cederstrand (s) och Johan Lagerfelt (m)
yrkar att ärendet skall avgöras idag.

Kommunfullmäktige beslutar

att ärendet skall avgöras idag.

                Propositionsordning

Kommunfullmäktige godkänner
följande propositionsordning.

Driftbudget år 1996

Kommunstyrelsens förslag till skattesats ställs
mot Vänsterpartiets förslag till skattesats. Om
fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag
till skattesats har Vänsterpartiets förslag till
driftbudget avslagits.

Bifall till kommunstyrelsens förslag till
driftbudget för år 1996 utom i de delar där
motförslag finnes ställs mot avslag.

Kommunstyrelsens förslag ställs mot vart och ett
av följande förslag beträffande driftbudget för
år 1996 som ingår i Moderata samlingspartiets
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budgetförslag: sänkning av arvodet till
förtroendevalda, borttagning av driftbidraget
till Folkets Hus, minskning av anslaget till
Bokbollen, ökning av anslag för grundskolans
undervisning.

                
forts
_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 1995-11-27

Kf § 91, forts

Moderata samlingspartiets förslag att införa
avgifter för gymnasieelevernas lunch ställs mot
Tony Bloms avslagsyrkande.

Investeringsbudget år 1996

Bifall till kommunstyrelsens förslag till
investeringsbudget för år 1996 utom i de delar
där motförslag finnes ställs mot avslag.

Kommunstyrelsens förslag beträffande delfinansie-
ring av upprustning av gator i nordvästra Kumla
med gatukostnadsersättningar ställs mot Moderata
samlingspartiets förslag att inte ta ut gatukost-
nadsersättning och att avskriva fordran för tidi-
gare påförda gatukostnadsersättningar.

Kommunstyrelsens förslag ställs mot vart och ett
av följande förslag beträffande
investeringsbudget för år 1996 som ingår i
Moderata samlingspartiets budgetförslag: diverse
nyanläggningar av gator, gång-och cykelvägar
enligt plan, upprustning av gator i nordvästra
Kumla, omläggning av va-ledningar i nordvästra
Kumla, nyanläggning av dagvattenledningar,
nyanläggning av dagvattendammar, ny pumpstation i
Ekeby-Gällersta samt inventarier i skolor. Om
fullmäktige bifaller kommunstyrelsens båda
förslag beträffande upprustning av gator och
omläggning av va-ledningar i nordvästra Kumla har
därmed Moderata samlingspartiets förslag
beträffande nordvästra Kumla i
investeringsbudgeten för åren 1997-1998
avslagits.

Kommunstyrelsens förslag ställs mot
Vänsterpartiets förslag beträffande
bostadsområdet Norra Mos i investeringsbudget för
1996.

Budget 1996 - övrigt

Bifall till kommunstyrelsens förslag om uppdrag
till nämnderna beträffande eventuell revidering
av effektmålen ställs mot avslag.
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Kommunstyrelsens förslag till hundskatt ställs
mot Dan-Åke Mobergs ändringsförslag att ej
fastställa någon hundskatt.

Bifall till kommunstyrelsens förslag angående
låneram för rörelsekrediter ställs mot avslag.

forts
_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige                 1995-11-27

Kf § 91, forts

Driftbudget åren 1997-1998

Bifall till kommunstyrelsens förslag till drift-
budget för åren 1997-1998 utom i de delar där motförslag finnes
ställs mot avslag.

Kommunstyrelsens förslag ställs mot Moderata sam-
lingspartiets förslag till driftbudget för åren
1997-1998.

Investeringsbudget åren 1997-1998

Bifall till kommunstyrelsens
förslag till investeringsbudget
för åren 1997-1998 utom i de
delar där motförslag finnes
ställs mot avslag.

Kommunstyrelsens, Moderata samlingspartiets och
Vänsterpartiets olika förslag beträffande gång-
och cykeltunnlar i Norra Mos ställs mot varandra.

Kommunstyrelsens, Moderata samlingspartiets och
Vänsterpartiets olika förslag beträffande gator
och vägar i Norra Mos ställs mot varandra.

Kommunstyrelsens, Moderata samlingspartiets och
Vänsterpartiets olika förslag beträffande
tillbyggnad vid Hällabrottets idrottsplats ställs
mot varandra.

Kommunstyrelsens förslag ställs mot Moderata
samlingspartiets förslag om tidpunkten för
upprustning av Domusparkeringen. Det förslag som
vinner bifall ställs mot Vänsterpartiets förslag
om storleken på anslaget.

Kommunstyrelsens förslag ställs mot vart och ett
av de i Moderata samlingspartiets budgetförslag
ingående förslagen beträffande diverse nyanlägg-
ningar av gator, nyanläggning av  dagvatten-
ledningar, va-ledningar i Norra Mos,
investeringar enligt avfallsplan, Sannaheds
motorstadion, solarier och träningsmaskiner,
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minigolfbanor, inventarier i skolor samt datorer
i  undervisningen.

Kommunstyrelsens förslag ställs mot vart och ett
av de i Vänsterpartiets budgetförslag ingående
förslagen beträffande bostadsområdet Norra Mos,
Västra parken samt klädskåp till Kumlahallen.

forts
_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 1995-11-27

Kf § 91, forts

Kommunstyrelsens förslag ställs mot Moderata
samlingspartiets och Vänsterpartiets överensstäm-
mande förslag beträffande rutschbana och bubbel-
pool.

Kommunstyrelsens förslag ställs mot Moderata
samlingspartiets och Vänsterpartiets överensstäm-
mande förslag beträffande minizoo.

Överföring av tekniska nämndens budget till
kommunstyrelsen

Bifall till Dan-Åke Mobergs
tilläggsförslag beträffande
överföring av tekniska nämndens
budget till kommunstyrelsen
ställs mot avslag.

Votering

Ordföranden finner övervägande bifall för kommun-
styrelsens samtliga förslag utom vad avser hund-
skatten, avslag till Moderata Samlingspartiets
förslag om avgift för skollunch i gymnasiet samt
bifall till Mobergs ändrings- och
tilläggsförslag.

Votering begärs beträffande Moderata samlings-
partiets förslag om ökning av anslaget för
grundskolans undervisning.

Följande voteringsproposition fastställes: Den
som vill bifalla
kommunstyrelsens förslag röstar
Ja, den det ej vill röstar Nej.
Vinner Nej har fullmäktige
beslutat i enlighet med Moderata
samlingspartiets budgetförslag.

I voteringen som redovisas i bilaga till
protokollet avgavs 33 Ja-röster mot 8 Nej-röster. Tre ledamöter
avstod.

Beslut
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Kommunfullmäktige har således beslutat

att anta budgetberedningens förslag till budget
för år 1996,

att uppdra åt respektive nämnd att om så
erfordras revidera sina effektmål med hänsyn till
tilldelade resurser och förändrade behov,

forts

_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 1995-11-27

Kf § 91, forts

att fastställa utdebiteringen för år 1996 till
kronor 20:22 per skattekrona,

att fastställa låneramen för rörelsekrediter till
25 000 000 kronor,

att anta budgetberedningens förslag till flerårs-
budget för åren 1997-1998, samt

att de anslag, målbeskrivningar och
verksamhetsbeskrivningar som avser tekniska
nämndens verksamhet överföres till
kommunstyrelsen.

Reservationer

Barbro Holmqvist (m), Johan Lagerfelt (m), Ulla
Jonson (m), Kaj Nilsson (m), Elisabet Ekestubbe
(m)
och Göran Arveståhl (m) reserverar sig mot

beslutet till förmån för det av
Moderata samlingspartiet avgivna
budgetförslaget.

Rolf Östman (v), Anders Jonsson (v), Anette
Larsson (v) och Mårten Franzson (v) reserverar
sig mot beslutet till förmån för det av
Vänsterpartiet avgivna budgetförslaget.
_____
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Exp:
Kommunens nämnder
Ekonomienheten
R Salomonsson

_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
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W
KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 1995-11-27

Kommunstyrelsen 1995-11-15

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1995-10-17

Kf § 92

Ks § 104

Au § 224 Dnr 1995.2264.206

Kostnadstäckningsgrad i plan- och bygglovtaxan

Kommunfullmäktige beslutade den 12 juni 1995,
§ 58, att anta förslag till plan- och bygglovtaxa
att gälla fr o m den 1 juli 1995.

Kommunfullmäktige skall besluta om hur stor del
av verksamheten som skall finansieras med
skattemedel respektive avgifter.

Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta

att kostnadstäckningen genom avgifter  för
åtgärder som finns upptagna i plan- och
bygglovtaxan skall vara 100 procent.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.
_____

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla förslaget.
_____



34

Exp:
Miljö- och byggnadsnämnden
A Ericson
Ekonomienheten

_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
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W
KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 1995-11-27

Kommunstyrelsen 1995-11-15

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1995-10-17

Kf §  93

Ks § 105

Au § 225 Dnr 1995.2220.362

Förslag till ändring i renhållningstaxan

Tekniska nämnden har i budgetberedningen för 1996
redovisat förslag till ändring av avsnitt 7:2 i
renhållningstaxan avseende mottagning av avfall
vid sopstationen i Kvarntorp.

Förslaget innebär en differentierad taxa som är
utformad efter vikt och som gynnar källsortering.

Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta

att anta förslaget, samt

att den nya taxan skall gälla från och med den 1
januari 1996.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.
_____

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla förslaget.
_____
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Exp:
Tekniska nämnden
Ekonomienheten
A Ericson

_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
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W
KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 1995-11-27

Kommunstyrelsen 1995-11-15

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1995-11-07

Kf § 94

Ks § 106

Au § 240 Dnr 1995.2032.003

Lokala ordningsföreskrifter med tillhörande taxor
för Kumla kommun

Den 1 april 1994 trädde den nya ordningslagen
(SFS 1993:1617) i kraft. En följd av den nya
lagen är att den nu gällande lokala
ordningsstadgan och torghandelsstadgan upphör att
gälla från och med den 1 januari 1996.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 14
februari 1995, § 34, att meddela ärendet för
behandling i Sydnärkesgruppen.

En tjänstemannagrupp med representanter från
kommunerna i Sydnärke och polisen har på uppdrag
av Sydnärkesgruppen utarbetat förslag till
allmänna lokala ordningsföreskrifter och taxa för
upplåtelse av offentlig plats samt lokala
ordningsföreskrifter för torghandel och taxa för
upplåtelse av torgplats.

Kommunens nämnder har givits möjlighet att yttra
sig över förslaget.

Yttranden har inkommit från miljö- och
byggnadsnämnden,  socialnämnden och barn- och ut-
bildningsnämnden  samt från Kumla
Köpmannaförening och Centrala Kumla Gatuförening.

Förslaget har omarbetats med hänsyn till inkomna
synpunkter  från miljö- och byggnadsnämnden och
socialnämnden.

Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta
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att anta förslaget till allmänna lokala ordnings-
föreskrifter för Kumla kommun,

att anta förslaget till taxa för upplåtelse av
offentlig plats inom Kumla kommun  med den
ändringen att  avgiften för tillfällig
försäljning  ändras till 150 kronor/dag,

                           forts
_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 1995-11-27

Kommunstyrelsen 1995-11-15

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1995-11-07

Kf § 94, forts

Ks § 106, forts

Au § 240, forts

att anta förslaget till lokala
ordningsföreskrifter för torghandeln i Kumla
kommun, samt

att  anta förslaget till taxa för upplåtelse av
torgplats inom Kumla kommun med den ändringen
att avgiften för tillfällig saluplats och
avgiften för julgransförsäljning ändras till 150
kronor/dag.
_____

Yttrande i ärendet har även inkommit från
tekniska nämnden.

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka arbetsutskottets förslag.
_____

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla förslaget.
_____
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Exp:
Länsstyrelsen + handl + missiv
A Ericson

_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
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W
KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 1995-11-27

Kommunstyrelsen 1995-11-15

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1995-11-07

Kf § 95

Ks § 107

Au § 241 Dnr 1995.2203.003

Åläggande om gångbanerenhållning m m

Den 1 april 1994 trädde den nya ordningslagen i
kraft. Den nya ordningslagen ersätter bland annat
allmänna ordningsstadgan.

De bestämmelser om gaturenhållning som tidigare
funnits i allmänna ordningsstadgan har förts över
till renhållningslagen.

Bestämmelser om s k gångbanerenhållning finns
intagna i lokala ordningsstadgan för Kumla
kommun. Enligt övergångsbestämmelser till
ordningslagen upphör alla gamla lokala
ordningsstadgor att gälla från och med den 1
januari 1996. Tekniska kontoret har med anledning
härav  utarbetat förslag till åläggande om gång-
banerenhållning m m.

Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta

att anta förslaget.
_____

Tekniska nämnden har vid sammanträde den 7
november 1995 behandlat ärendet.

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka arbetsutskottets förslag.
_____

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla förslaget.
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____

Exp:
M Iggmark
A Ericson
Kungörelse

_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
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W
KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 1995-11-27

Kommunstyrelsen               1995-11-15

Kf §  96

Ks § 109 Dnr 1995.2243.250

Mark- och exploateringsavtal avseende bl a
kvarteret Transistorn i Kumla, samt optionsavtal
avseende förvärv av ytterligare mark

Mark- och exploateringsavtal har träffats mellan
SRA Communication AB och Kumla kommun. Enligt
avtalet försäljer Kumla kommun delar av
fastigheterna Kumla 12:14 och 12:15 samt
Transistorn 3, sammanlagt ca 56 040 kvm mark till
SRA Communication AB. Dessutom överlåter kommunen
del av allmänna gatan Montörgatan belägen inom
fastigheten Kumla 12:14, 2 223 kvm. Vidare över-
låter  SRA Communication AB del av fastigheten
Gesällen 4, 1 897 kvm,  till Kumla kommun. Mark-
överföringarna skall  ske genom fastighetsregler-
ing.

Som ersättning för marköverföringarna erlägger
SRA Communication AB till Kumla kommun
sammanlagt 3 495 980 kronor.

Vidare har avtal träffats mellan SRA
Communication AB och Kumla kommun om option till
förvärv av ytterligare mark norr och väster om
den fastighet som avses bildas med anledning av
ovannämnda mark- och exploateringsavtal.

Motiveringen för upprättade avtal är att Ericsson
Mobile Communications AB står inför en kraftig
expansion och behöver mer lokaler. Ytterligare
mark behöver tillföras till den befintliga
fastigheten Transistorn 2 för att möjliggöra
utbyggnad av byggnader, parkeringsanläggningar m
m.

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta

att godkänna mark- och exploateringsavtalet, samt
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att godkänna optionsavtalet.
_____

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla förslaget.
____

Exp: Thage Arvidsson, Ekonomienheten, Ewa Pettersson

_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
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W
KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 1995-11-27

Kommunstyrelsen 1995-11-15

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1995-10-31

Kf § 97

Ks § 108

Au § 230 Dnr 1995.2226.020

Förslag till personalpolitiskt program

Nu gällande personalpolitiskt program för Kumla
kommun antogs av fullmäktige den 20 december
1976, § 190. 1984 gjordes vissa redaktionella
ändringar i programmet.

Kommunledningskontoret har utarbetat förslag till
nytt personalpolitiskt program för Kumla kommun.

Förslaget har behandlats i Central
samverkansgrupp. Arbetstagarparten har ej haft
något att erinra mot förslaget.

Förslaget justeras.

Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta

att anta förslaget.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.
_____

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla förslaget.
_____
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Exp:
Personalenheten f v exp
A Ericson

_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W



47

W
KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 1995-11-27

Kf § 98

Tid och plats för fullmäktiges sammanträden under
1996 samt sättet för kungörelse och kallelse

Kommunfullmäktiges presidium föreslår

att sammanträden under 1996 hålles den 29
januari, 26 februari, 18 mars, 22 april, 20 maj,
10 juni, 23 september, 21 oktober, 25 november
och 16 december,

att sammanträden hålles i Folkets Hus klockan
18.30 dock att sammanträdet i november hålles
klockan 17.30 och att presidiet ges i uppdrag att
fastställa plats för sammanträdet i juni samt

att kungörelse om tid och plats för sammanträdena
förutom att anslås på kommunens anslagstavla även
införes i tidningarna Örebro-Kuriren, Nerikes
Allehanda och Länsposten.

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla förslaget.
_____
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Exp:
Folkets hus + missiv
B Ellbén

_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
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W
KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 1995-11-27

Kf § 99

Avsägelse från kommunalt uppdrag - Harriet
Elfström

Harriet Elfström (v) har i skrivelse av den 26
oktober 1995 avsagt sig uppdraget som ersättare i
barn- och utbildningsnämnden.

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna avsägelsen, samt

att till ny ersättare i barn- och
utbildningsnämnden utse Miriam Widlund (v).

_____
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Exp:
H Elfström
M Widlund
N-A Björk
A Ericson
_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
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W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 1995-11-27

Kf § 100 Dnr 1995.2238.102

Avsägelse från kommunalt uppdrag - Alf Lundh

Alf Lundh (c) har i skrivelse av den 9 november
1995 avsagt sig uppdraget som ledamot i full-
mäktige.

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna avsägelsen, samt

att hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning.
_____
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Exp:
A Lundh
Länsstyrelsen
N-A Björk

_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 1995-11-27

Kf § 101 Dnr 1995.2253.610

Torbjörn Ahlins m fl motion om föräldrar som
aktörer i barnomsorg och skola

Torbjörn Ahlin (c) m fl framlade en motion om
föräldrar som aktörer i barnomsorg och skola.

I motionen föreslås fullmäktige besluta

att barn- och utbildningsnämnden startar försöks-
verksamhet med lokala styrelser för dels en barnstuga, dels en
låg/mellanstadieskola

att såväl föräldrar som personal ska ingå i
styrelserna

att försöksverksamheten  skall omfatta föräldra-
medverkan även i själva verksamheten vid och skötseln av

barnstugan/skolan

att de lokala styrelserna ges budgetansvar inom
en ram, baserad på antal barn/elever och
fastställd av barn- och utbildningsnämnden

att verksamheten efter lämplig försöksperiod
utvärderas.

Kommunfullmäktige beslutar

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

_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
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VOTERINGAR VID KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE  DEN 27 NOVEMBER
1995

§ 91

_ Votering 1 _

        Ja   Nej  Avst

S

Dan-Åke Moberg          x            _

Annica Eriksson     x            _

Sven-Ove Cederstrand x            _

Berndt Andersson  x            _

Kerstin Bergström       x            _

Tony Blom               x            _

Lena Eriksson     x            _

Gudrun Persson x            _

Carl-Gustav Thunström   x            _

Yvonne Hagström x            _

Håkan Håkansson         x            _

Siv Arvebrink       x            _

Björn Eriksson          x            _

Marianne Järnqvist      x            _

Inge Rydh     x            _

Gulli Wallgren        x            _

Bert Eriksson  x            _

Sigbritt Collin    x            _
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Åke Sundeqvist          x            _

forts

_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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VOTERINGAR VID KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE  DEN 27 NOVEMBER
1995

§ 91

_ Votering 1 _

Ja   Nej  Avst

S , forts                                                  

Gun-Britt Ahlin         x            _

Sven-Inge Carlsson      x            _

Liselott Rehnman        x            _

M

Barbro Holmqvist  _     x      _

Johan Lagerfelt _     x      _

Ulla Jonson  _     x      _

Kaj Nilsson             _     x      _

Elisabet Ekestubbe      _     x      _

Göran Arveståhl         _     x      _

C                                            

Torbjörn Ahlin          x            _

Sofia Jonsson         x            _

Rikard Svärd       x            _

Birgitta Ström     x            _

Peter Andersson   x            _
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_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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VOTERINGAR VID KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE  DEN 27 NOVEMBER
1995

§ 91

_ Votering 1 _

Ja   Nej  Avst

Fp                                            

Ola Daréus    x            _

Börje Åström  _            x

Johan Claesson          x            _

KDS

Leif Grahn              x            _

Barbro Matsman          x            _

Solveig Parbring        x            _

V

Rolf Östman             _      x     _

Anders Jonsson          _            x

Anette Larsson          _            x

Mårten Franzson         _      x     _
   

Marianne Arvidsson      x            _

Summa _                 33     8     3
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_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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