
KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige 1996-01-29

Utdragsbestyrkande

Plats och tid Kumla Folkets hus, Husaren,
måndagen den 29 januari 1996 kl 18.30-19.15

Beslutande Samtliga ledamöter utom

Håkan Håkansson (s)
Gulli Wallgren (s)
Göran Arveståhl (m)
Ola Daréus (fp)

Ej tjg ersättare Åke Sundeqvist (s)
Gun-Britt Ahlin (s)
Siw Zetterberg (m)
Kent Sundström (fp)

Närv ej tjg ers Sven-Inge Carlsson (s) Roger Arvidsson (s)
Per Bolinder (fp) Ann-Britt Ottosson (kds)
Solweig Parbring (kds)

Övriga Torild Hilmersson, sekr

Justerare Bert Eriksson (s), Kent Sundström (fp)

Plats och tid Stadshuset, kanslichefens tjänsterum, torsdag den 1 februari 1996
klockan 17.00

Sekreterare ...................................................... §§ 1-15
Torild Hilmersson

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

Justerare ......................................................    ..............................................
Bert Eriksson                                    Kent Sundström

Anslag/Bevis
Protokoll är justerat

Styrelse/Nämnd  Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 1996-01-29

Datum för uppsättande 1996-02-02 Datum för nedtagande 1996-02-26

Förvaringsplats Kommunledningskontoret



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Justeringssign      Utdragsbestyrkande

2

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

Kommunfullmäktige 1996-01-29

Kf § 1

Anmälda förhinder och upprop

Förhinder har anmälts av ledamöterna Håkan Håkansson (s), Gulli 
Wallgren (s), Göran Arveståhl (m)  och Ola Daréus (fp).

Ersättarna Åke Sundeqvist (s), Gun-Britt Ahlin (s), Siw Zetterberg (m) och
Kent Sundström (fp) har inkallats för tjänstgöring.

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna anmälda förhinder.

Därefter förrättas upprop.
                _____
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Kommunfullmäktige 1996-01-29

Kf § 2 Dnr 2238/95.102

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

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

Kommunfullmäktige beslutade den 27 november 1995, § 100

att godkänna avsägelsen, samt

att hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning.

Länsstyrelsen har genom protokoll av den 12 december 1995 meddelat

att till ny ledamot efter Alf Lundh (c) utsetts Birgitta Ström (c)

att till ny ersättare efter Birgitta Ström (c) utsetts Elisabet Jonsson (c).
_____

Exp:
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A Ericson



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Justeringssign      Utdragsbestyrkande

5

Kommunfullmäktige 1996-01-29

Kommunstyrelsen 1996-01-17

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1996-01-09

Kf § 3

Ks §  2

Au § 1 Dnr 2283/95.706

Ändring av taxa för boende i särskilda boendeformer

Kommunfullmäktige beslutade den 19 september 1994, § 64, att anta för-
slag till avgift för boende i särskilda boendeformer.

Socialförvaltningen har utarbetat förslag till redaktionell ändring samt klar-
läggande av socialnämndens befogenheter gällande justering av belopp av-
seende taxa för boende i särskilda boendeformer.

Socialnämnden har den 19 december 1995 beslutat föreslå fullmäktige anta
förslaget till justering av taxa för boende i särskilda boendeformer.

Allmänna utskottet föreslår fullmäktige besluta

att anta förslaget.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.
_____

Barbro Holmqvist (m) och Johan Lagerfelt (m) yrkar att ärendet återremit-
teras.

Kjell Hellberg (s) yrkar att ärendet skall avgöras i dag.

Kommunfullmäktige beslutar

att ärendet skall avgöras i dag, samt

att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Exp: Barbro Holmqvist (m), Johan Lagerfelt (m), Ulla Jonson (m), Kaj
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Socialnämnden Nilsson (m), Elisabet Ekestubbe (m) och Siw Zetterberg (m)
A Ericson reserverar sig till förmån för Holmqvists återremissyrkande samt mot 

beslutet att anta kommunstyrelsens förslag.
_____

Kommunfullmäktige 1996-01-29

Kommunstyrelsen 1996-01-17

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1996-01-09

Kf § 4

Ks § 3

Au § 2 Dnr 2284/95.706

Ändring av taxa för social hemtjänst

Kommunfullmäktige beslutade den 19 september 1994, § 65, att anta för-
slag till avgift för social hemtjänst.

Socialförvaltningen har utarbetat förslag till redaktionella ändringar samt
klarläggande av socialnämndens befogenheter gällande justering av belopp
avseende taxa för social hemtjänst, dagverksamhet samt hälso- och sjuk-
vård.

Socialnämnden har den 19 december 1995 beslutat föreslå fullmäktige anta
förslaget till justering av taxa för social hemtjänst, dagverksamhet samt häl-
so- och sjukvård.

Allmänna utskottet föreslår fullmäktige besluta

att anta förslaget.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.
_____

Johan Lagerfelt (m) yrkar att fjärde stycket under punkt ett i tillämpnings-
föreskrifterna skall utgå.

Kjell Hellberg (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag till
Lagerfelts ändringsförslag.
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Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla kommunstyrelsens förslag, samt

att avslå Lagerfelts ändringsförslag.

                                               forts

Kommunfullmäktige 1996-01-29

Kf § 4, forts

Barbro Holmqvist (m), Johan Lagerfelt (m), Ulla Jonson (m), Kaj Nilsson
(m), Elisabet Ekestubbe (m) och Siw Zetterberg (m) reserverar sig mot be-
slutet till förmån för Lagerfelts ändringsförslag.
_____
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Exp:
Socialnämnden
A Ericson
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Kommunfullmäktige 1996-01-29

Kommunstyrelsen 1996-01-17

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1996-01-09

Kf § 5

Ks § 4

Au § 3 Dnr  11/96.001

Förändring av överförmyndarverksamheten

Överförmyndare Alf Lundh har avsagt sig sitt uppdrag. Med anledning här-
av har frågan om hur överförmyndarverksamheten skall vara organiserad i
framtiden aktualiserats.

Kommunledningskontoret redovisar i skrivelse av den 3 januari 1996 alter-
nativa förslag till organisation av överförmyndarverksamheten, antingen en
överförmyndarnämnd eller en ensam överförmyndare. Båda alternativen
bygger på förutsättningen att delegation sker till tjänsteman.

Allmänna utskottet beslutar

att förorda att en ensam överförmyndare med ersättare väljs.

Vidare beslutar allmänna utskottet föreslå fullmäktige besluta

att arvodet till överförmyndaren fastställs till 5 % av heltidssyssla fördelat på
1 % arvode och 4  % förlorad arbetsinkomst.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.
_____

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla förslaget.
_____

Exp:
Överförmyndaren
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A Ericson
N-A Björk
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Kommunfullmäktige 1996-01-29

Kf § 6

Avsägelse av kommunala uppdrag - Alf Lundh, Vanja Björsson

Alf Lundh (c) har i skrivelse av den 21 november 1995 avsagt sig uppdra-
get som överförmyndare med frånträde den 31 januari 1996.

Vanja Björsson (s) har i skrivelse av den 15 januari 1996 avsagt sig upp-
draget som ersättare för överförmyndare.

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna avsägelserna,

att till överförmyndare för återstående del av mandatperioden utse Carl-
Gustav Thunström, samt

att till ersättare för överförmyndaren utse Kjell Hellberg.
_____

Exp:
A Lundh
V Björsson
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C-G Thunström
K Hellberg
A Ericson
N-A Björk
Tingsrätten
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Kommunfullmäktige 1996-01-29

Kf § 7

Avsägelse av kommunalt uppdrag - Alf Lundh

Alf Lundh (c) har i skrivelse av den 21 november 1995 avsagt sig uppdra-
get som styrelseledamot och gruppledare i Kumla fastighetsaktiebolag.

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna avsägelsen,

att till ny ledamot utse ersättaren Torbjörn Ahlin (c), samt

att till ny ersättare efter Ahlin utse Peter Andersson (c).
_____

Exp:
Kumla Fastighets AB
A Lundh
T Ahlin
P Andersson
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A Ericson
N-A Björk

Kommunfullmäktige 1996-01-29

Kf § 8

Börje Åströms motion om överenskommelser angående 
avgångsvederlag

Börje Åström (fp) framlade en motion om överenskommelse angående av-
gångsvederlag i kommunen och dess bolag.

I motionen föreslås fullmäktige besluta

att alla eventuella förekommande förmånsavtal redovisas,

att redovisningen skall omfatta när beslutet fattats och vilken kommunal in-
stans som fattat den,

att redovisning sker av vilka maximala ekonomiska konsekvenser avtalen
kan få för kommunen, samt

att alla eventuelllt otillbörliga fallskärmar  rivs upp med beaktande av den
metodik som tillämpats i bl a Trollhättan och Västerås.

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
_____
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Exp:
B Sandahl
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Kommunfullmäktige 1996-01-29

Kf § 9

Inga Davidsson-Fribergs interpellation om jämställdhet vid 
lönesättning

Inga Davidsson-Friberg (c) ingav en interpellation till kommunstyrelsens
ordförande med följande fråga:

Vad kommer Kumla kommun att göra, med anledning av att kommunen
blivit fälld i arbetsdomstolen, för att åstadkomma jämställda löner som byg-
ger på mätbara fakta?

Kommunfullmäktige beslutar

att interpellationen får framställas, samt

att överlämna interpellationen till kommunstyrelsens ordförande.
_____
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Exp:
D-Å Moberg
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Kommunfullmäktige 1996-01-29

Kf § 10

Johan Claessons interpellation om effekterna av besparingar på
handikappområdet

Johan Claesson (fp) ingav en interpellation till socialnämndens ordförande
med följande fråga:

Hur kommer de funktionshindrade i vår kommun att påverkas av neddrag-
ningarna på handikappområdet?

Kommunfullmäktige beslutar

att interpellationen får framställas, samt

att överlämna interpellationen till socialnämndens ordförande.
_____
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Exp:
Kjell Hellberg
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Kommunfullmäktige 1996-01-29

Kf § 11

Per Holms interpellation om brytning av alunskiffer

Per Holm (kds) ingav en interpellation till kommunstyrelsens ordförande
med följande frågor:

Vad anser Du att kommunen ska göra redan i samband med behandlingen
av undersökningstillståndet för att markera att Kumla kommun inte tänker
att acceptera brytning av alunskiffer?

Vilka åtgärder kan enligt Din bedömning berörda markägare vidtaga för att
förhindra framtida brytning?

Kommunfullmäktige beslutar

att interpellationen får framställas, samt

att överlämna interpellationen till kommunstyrelsens ordförande.
_____
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Exp:
D-Å Moberg
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Kommunfullmäktige 1996-01-29

Kf § 12

Sofia Jonssons interpellation om brytning av alunskiffer

Sofia Jonsson (c) ingav en interpellation till kommunstyrelsens ordförande
med följande frågor:

Vilka åtgärder anser du att kommunen nu skall vidtaga för att brytning av
alunskiffer i vår kommun inte ska komma till stånd?

Vilka åtgärder anser du kan samordnas mellan de tre berörda kommunerna
för att förhindra framtida brytning?

Vilken information anser du att kommunen under den närmaste framtiden
ska lämna till berörda kommuninvånare angående den inlämnade ansökan
och kommunens och statliga myndigheters möjligheter att agera med anled-
ning av ansökan?

Kommunfullmäktige beslutar

att interpellationen får framställas, samt

att överlämna interpellationen till kommunstyrelsens ordförande.
_____
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Exp:
D-ÅMoberg
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Kommunfullmäktige 1996-01-29

Kf § 13

Johan Claessons fråga om Ungdomens hus

Johan Claesson (fp) ställer en fråga om Ungdomens hus.

Frågan besvaras av kultur- och fritidsnämndens ordförande.
_____
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Kommunfullmäktige 1996-01-29

Kf § 14

Johan Claessons fråga om Örebro Energis taxehöjning

Johan Claesson (fp) ställer en fråga om Örebro Energis taxehöjning från
och med den 1 januari 1996.

Frågan besvaras av kommunstyrelsens ordförande.
_____
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Kommunfullmäktige 1996-01-29

Kf § 15

Rikard Svärds fråga om ansvarsfördelningen mellan föräldrar 
och barnomsorg

Rikard Svärd (c) ställer en fråga om ansvarsfördelningen mellan föräldrar
och barnomsorg.

Frågan besvaras av barn- och utbildningsnämndens ordförande.
_____
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Anslag/Bevis
Protokoll är justerat

Styrelse/Nämnd  Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 1996-01-29

Datum för uppsättande 1996-02-02 Datum för nedtagande 1996-02-26

Förvaringsplats Kommunledningskontoret

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


