
KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige 1996-11-25

Utdragsbestyrkande

Plats och tid Kumla Folkets hus, Husaren
måndagen den 25 november 1996 kl 17.30-21.15.

Beslutande Samtliga ledamöter utom Carina Andersson (s)
Berndt Andersson (s) Bength Lundberg (s)
Lena Eriksson (s) Sigbritt Collin (s)
Gudrun Persson (s) Leif Grahn (kds)
Carl-Gustav Thunström (s),
t o m § 96

Anna Karlsson (v)

Yvonne Hagström (s)

Tjg ersättare Gun-Britt Ahlin (s) Roger Arvidsson (s)
Sven-Inge Carlsson (s) Sven-Erik Dahlberg (s)
Gun-Britt Andersson (s) Ann-Britt Ottosson (kds)
Birgit Andersson (s) Mårten Franzson (v)
Arne Önnefors (s)

Närv ej tjg ers Siw Zetterberg (m) Margareta Hultman-Brikell (v)
Åke Hedberg (mp)

Övriga Torild Hilmersson, sekr

Justerare Björn Eriksson (s), Kaj Nilsson (m)

Plats och tid Stadshuset, kanslichefens tjänsterum, torsdagen den 28 november
1996, klockan 17.00.

Sekreterare ...................................................... §§ 94-99
Torild Hilmersson

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

Justerare .................................................... ....................................................
Björn Eriksson (s) Kaj Nilsson (m)

Anslag/Bevis
Protokoll är justerat

Styrelse/Nämnd  Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 1996-11-25

Datum för uppsättande 1996-11-29 Datum för nedtagande 1996-12-23
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Förvaringsplats Kommunledningskontoret

Underskrift ......................................................
Birgitta Johansson Ellbén
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Kommunfullmäktige 1996-11-25

Kf 94

Anmälda förhinder och upprop

Förhinder har anmälts av ledamöterna Carina Andersson (s), Berndt
Andersson (s), Lena Eriksson (s), Gudrun Persson (s), Carl-Gustav
Thunström (s), Yvonne Hagström (s), Bength Lundberg (s), Leif Grahn
(kds), och Anna Karlsson (v).

Ersättarna Roger Arvidsson (s), Gunbritt Ahlin (s), Sven-Inge Carlsson (s),
Sven-Erik Dahlberg (s), Gunbritt Andersson (s), Birgit Andersson (s), Arne
Önnefors (s), Ann-Britt Ottosson (kds) och Mårten Franzson (v) har
inkallats för tjänstgöring

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna anmälda förhinder.

Därefter förrättas upprop varvid ledamoten Sigbritt Collin (s) befinnes ej
närvarande.
_____
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Kommunfullmäktige 1996-11-25

Kf § 95

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

Gunnar Öhrn (mp) har i skrivelse av den 26 september 1996 avsagt sig
uppdraget som ledamot i fullmäktige.

Kommunfullmäktige beslutade den 21 oktober 1996, § 93,

att godkänna avsägelsen.

Länsstyrelsen har genom protokoll av den 6 november 1996 meddelat

att till ny ledamot efter Gunnar Öhrn (mp) utsetts Bror Lundin (mp), samt

till ersättare utsetts Åke Hedberg (mp).
_____
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Exp:
A Andersson
N-A Björk
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Kommunfullmäktige 1996-11-25

Kommunstyrelsen 1996-11-13

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1996-10-29

Kf § 96

Ks § 92

Au § 258 Dnr 71/96.041

Förslag till budget för 1997 och flerårsbudget för 1998-1999

Budgetberedningen har överlämnat förslag till budget för år 1997 och
flerårsbudget för åren 1998 och 1999.

Ronny Salomonsson redogör för revideringar som gjorts i det överlämnade
budgetförslaget.

Torbjörn Ahlin föreslår att tekniska kontorets anslagsäskande ökas med
150 000 kr per sopbil för att utrusta dessa med utrustning för att väga
avfallet.

Allmänna utskottet föreslår fullmäktige besluta

att anta budgetberedningens reviderade förslag till budget för år 1997,

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 1997 till kronor 20:22 per skattekrona,

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

att anta budgetberedningens reviderade förslag till flerårsbudget för åren
1998-1999.

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att avslå Torbjörn Ahlins förslag.

Torbjörn Ahlin reserverar sig skriftligt mot beslutet att avslå hans förslag.
_____
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Torbjörn Ahlin yrkar bifall till sitt i allmänna utskottet avgivna förslag
angående utrustning för vägning av avfall.
                                                                                                forts

Kommunfullmäktige 1996-11-25

Kommunstyrelsen 1996-11-13

Kf § 96, forts

Ks § 92, forts

Torbjörn Ahlin yrkar i övrigt bifall till allmänna utskottets förslag med
följande ändringar. Med hänsyn till regeringens överprövning av
skatteintäkterna år 1997 ökas kommunens intäkter med 1 000 000 kronor.
Kostnaderna ökas med 1 000 000 kronor för kvalitéts-förstärkande
åtgärder fördelade till barn- och utbildningsnämnden med 606 000 kronor
och socialnämnden med 394 000 kronor.

Vidare föreslår Torbjörn Ahlin att kommunledningskontoret ges i uppdrag
att efter hörande av styrelsen för föreningen Folkets Hus och kultur- och
fritidsnämnden till 1997 års budgetberedning redovisa utredningen avseende
− konsekvenser av eventuell ytterligare reducering av bidraget till   fö-

reningen Folkets Hus med hälften respektive helt borttagande - även
innefattande konsekvenser för fasta hyresgäster såsom biblioteket och
näringsidkare.

− föreningslivets nyttjande av Folkets Hus som samlingslokal.
− kulturutbudet i Folkets Hus - med särskilt beaktande av det kommunala

kulturutbudet  inklusive biblioteket.
− övrigt nyttjande av Folkets Hus.

Barbro Holmqvist avger alternativt budgetförslag benämnt Moderata
Samlingspartiets förslag till budget för 1997 och flerårsbudget 1998-1999.

Rolf Östman avger alternativt budgetförslag benämnt Vänsterpartiets förslag
till budget för Kumla kommun.

Vidare yrkar Rolf Östman bifall till Ahlins förslag angående utrustning för
vägning av avfall samt, i det fall kommunstyrelsen ej tillstyrker
Vänsterpartiets alternativa budgetförslag, bifall till Ahlins förslag om 1 000
000 kronor för kvalitétshöjande åtgärder..

Leif Grahn yrkar bifall till Ahlins förslag om 1 000 000 kronor för
kvalitetétshöjande åtgärder samt Ahlins förslag om utredning angående
Folkets Hus.
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Kent Sundström yrkar bifall till Ahlins samtliga förslag.

Vidare föreslår Kent Sundström att en avgift om 750:-/termin tas ut för
gymnasieelevernas lunch.
                                                                                             forts

Kommunfullmäktige 1996-11-25

Kommunstyrelsen 1996-11-13

Kf § 96, forts

Ks § 92, forts

Kommunstyrelsen justerar avgivna förslag och yrkanden samt fastställer
propositionsordningen.

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka allmänna utskottets förslag till budget,

att avslå Ahlins förslag angående utrustning för vägning av avfall,

att avslå Ahlins förslag om 1 000 000 kronor för kvalitétshöjande åtgärder.

att avslå Sundströms förslag om avgift på gymnasieelevernas skollunch.

Kommunstyrelsen beslutar vidare

att bifalla Ahlins förslag till utredning angående konsekvenser av ned-
dragning av bidraget till Folkets Hus.

Barbro Holmqvist reserverar sig till förmån för Moderata samlingspartiets
alternativa budgetförslag.

Rolf Östman reserverar sig till förmån för Vänsterpartiets alternativa
budgetförslag.

Torbjörn Ahlin reserverar sig mot beslutet till förmån för sina förslag om
utrustning för vägning av avfall samt om 1 000 000 kronor för
kvalitétshöjande åtgärder.

Leif Grahn reserverar sig mot beslutet till förmån för Ahlins förslag om 1
000 000 kronor för kvalitétshöjande åtgärder.
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Kent Sundström reserverar sig mot beslutet till förmån för Ahlins förslag om
utrustning för vägning av avfall och om budgetförstärkning med 1 000 000
kronor samt sitt förslag om avgift för gymnasielevernas skollunch.
_____

                                                                                                forts
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Kommunfullmäktige 1996-11-25

Kf § 96, forts

Kommunfullmäktiges förhandlingar ajourneras kl 20.00.
Förhandlingarna återupptas kl 20.25

Förslag och yrkanden

Kommunfullmäktige justerar avgivna förslag och yrkanden enligt följande.

Dan-Åke Moberg (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt avslag
på respektive Moderata samlingspartiets och Vänsterpartiets alternativa
budgetförslag samt Johan Lagerfelts tilläggsförslag.

Torbjörn Ahlin (c) föreslår att med hänsyn till regeringens överprövning av
skatteintäkterna år 1997 ökas kommunens intäkter med 1 000 000 kronor
och att driftbudgetens kostnader ökas med 1 000 000 kronor för
kvalitétsförstärkande åtgärder fördelade till barn- och utbildningsnämnden
med 606 000 kronor och socialnämnden med 394 000 kronor.

Vidare föreslår Ahlin att tekniska kontorets investeringsanslag för sopbilar
ökas med 150 000 kr per bil för att förse dessa med utrustning för att väga
avfallet.

I övrigt yrkar Ahlin bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag på
respektive Moderata samlingspartiets och Vänsterpartiets alternativa
budgetförslag samt på Kent Sundströms förslag om avgift på gymna-
sieelevernas skollunch.

Barbro Holmqvist (m), Kaj Nilsson (m), Ulla Jonson (m) och Johan
Lagerfelt (m) yrkar bifall till Moderata samlingspartiets alternativa
budgetförslag.

Vidare föreslår Lagerfelt dels att kommunen fortsättningsvis skall använda
ordet reduceringar i stället för besparingar och dels att kommunfullmäktige
ger socialnämnden i uppdrag att konkurrensutsätta de delar av
socialnämndens verksamhet som ej är myndighetsutövning.

Rolf Östman (v), Anders Jonson (v) och Anette Larsson (v) yrkar bifall till
Vänsterpartiets alternativa budgetförslag.

Kent Sundström (fp) föreslår att avgift införs för gymnasieelevernas
skollunch.
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Kommunfullmäktige 1996-11-25

Kf § 96, forts

Vidare yrkar Sundström bifall till Ahlins båda tilläggsförslag.

Per Holm (kd) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och Ahlins båda
tilläggsförslag.

Bror Lundin (mp) föreslår att arvoden till deltidsarvoderade förtroen-
devalda minskas med 10%.

Propositionsordning

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.

Investeringsbudget år 1997

Kommunstyrelsens förslag till investeringsbudget för år 1997, Moderata
samlingspartiets alternativa förslag till investeringar och Vänsterpartiets
alternativa förslag till investeringar ställs mot varandra.

Bifall till Ahlins tilläggsförslag angående vägningsutrustning för sopbil ställs
mot avslag.

Driftbudget år 1997

Kommunstyrelsens förslag till driftbudget för år 1997, Moderata sam-
lingspartiets alternativa budgetförslag och Vänsterpartiets alternativa
budgetförslag ställs mot varandra,

Bifall till Kent Sundströms förslag angående avgifter för gymnasieelevers
skollunch ställs mot avslag.

Bifall till Torbjörn Ahlins förslag om intäkts- och kostnadsökning med 1
000 000 kronor ställs mot avslag.

Bifall till Bror Lundins förslag om minskning av arvoden till förtroendevalda
ställs mot avslag.

Kommunstyrelsens förslag om uppdrag till nämnderna angående revidering
av effektmålen, förslag till utdebitering och förslag till låneram för
rörelsekrediter ställs vart och ett under proposition.
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Kommunfullmäktige 1996-11-25

Kf § 96, forts

Investeringsbudget för åren 1998 - 1999

Kommunstyrelsens förslag till investeringsbudget för åren 1998 - 1999
Moderata samlingspartiets alternativa budgetförslag och Vänsterpartiets
alternativa budgetförslag ställs mot varandra.

Bifall till Ahlins tilläggsförslag angående vägningsutrustning för sopbil ställs
mot avslag.

Driftbudget för åren 1998 - 1999

Kommunstyrelsens förslag till driftbudget för åren 1998 - 1999, Moderata
samlingspartiets alternativa budgetförslag och Vänsterpartiets alternativa
budgetförslag ställs mot varandra.

Övrigt

Bifall till Johan lagerfelts förslag om utbyte av ordet besparingar mot
reduceringar ställs mot avslag.

Bifall till Johan Lagerfelts förslag angående konnkurrensutsättning av
socialnämndens verksamheter ställs mot avslag.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att anta kommunstyrelsens förslag till budget för år 1997,

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 1997 till kronor 20:22 per skattekrona,

att fastställa låneramen för rörelsekrediter till 25 000 000 kronor,

att anta kommunstyrelsens förslag till flerårsbudget för åren 1998-1999,
samt



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Justeringssign      Utdragsbestyrkande

15

att avslå Ahlins förslag angående vägningsutrustning, Ahlins förslag om
intäkts- och kostnadsökning med 1 000 000 kronor, Sundströms

                                                                                                                                             forts
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Kommunfullmäktige 1996-11-25

Kf § 96, forts

förslag om avgifter på skollunch, Lundins förslag angående sänkning av
arvoden, Lagerfelts förslag angående ordet besparingar och Lagerfelts
förslag angående konkurrensutsättning av socialnämndens verksamheter.

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 Moderata samlingspartiets alternativa budgetförslag
samt Lagerfelts båda förslag.

Rolf Östman (v), Anders Jonson (v), Anette Larsson (v) och Mårten
Franzson (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för Vänsterpartiets
alternativa budgetförslag.

Torbjörn Ahlin (c), Sofia Jonsson (c), Rikard Svärd (c), Inga Davidsson-
Friberg (c), Birgitta Ström (c), Kent Sundström (Fp), Eva Blomqvist (Fp),
Per Bolinder (Fp), Barbro Matsman (kd), Anette Ottosson (kd) och Per
Holm (kd) reserverar sig mot beslutet till förmån för Ahlins förslag
angående vägningsutrustning till sopbilarna och Ahlins förslag angående
intäkts- och kostnadsökning med 1 000 000 kronor.

Kent Sundström (Fp) och Eva Blomqvist (Fp) reserverar sig mot beslutet
till förmån för Sundströms förslag angående avgift för gymnasieelevernas
skollunch.

Mårten Franzson (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för Ahlins
förslag angående vägningsutrustning till sopbilarna och Ahlins förslag
angående intäkts- och kostnadsökning med 1 000 000 kronor.

Anette Larsson (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för Ahlins förslag
angående vägningsutrustning till sopbilarna.
_____

Exp:
kommunens nämnder
ekonomiavdelningen
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Ronny Salomonsson
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Kommunfullmäktige 1996-11-25

Kommunstyrelsen 1996-11-13

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1996-11-05

Kf § 97

Ks § 93   

Au § 268 Dnr 2166/90.031

Ansökan om delegation för bildande av naturreservat av fastigheten
Kumla Björka 4:6, Björka lertag

År 1990 förvärvade Kumla kommun ca 30 ha av fastigheten Kumla Björka
4:1 i syfte att säkerställa en för fågellivet värdefull våtmark.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 18 februari 1992, § 49, att
uppdra åt stadsarkitekten Kurt Larsson och miljö- och hälsoskyddschefen
Peter Eriksson att utarbeta förslag till naturreservat alternativt
naturvårdsområde inom lertaget i Björka.

Arbetet med reservatsbildning har pågått som ett samarbetsprojekt mellan
kommunen, Kumla biologiska förening, Fritid T-län och landstingets vilt-
och naturvårdskommité.

För att ge kommunerna möjlighet att själva bedriva naturvårdsarbete finns
sedan 1987 möjlighet att söka delegation från Länsstyrelsen för olika
skyddsinstitut.

Den 5 september 1995, § 69, beslutade miljö- och byggnadsnämnden
föreslå kommunen ansöka om delegation för att besluta om bildande av
naturreservat vid Björka lertag samt att delegationen skulle ställas till miljö-
och byggnadsnämnden.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 21 september 1995,    §
204, att begära in uppgifter om skötselplan och ekonomiska konsekvenser.

Förslag till skötselplan med ekonomiska konsekvenser föreligger nu.

Allmänna utskottet föreslår fullmäktige besluta

att ansöka om delegation för bildande av naturreservat vid Björka lertag i
enlighet med den upprättade skötselplanen.
_____
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Kommunfullmäktige 1996-11-25

Kommunstyrelsen 1996-11-13
Kf § 97, forts

Ks § 93, forts

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.
_____

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla förslaget
_____
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Exp:
Miljö. o byggnadsnämnden
Länsstyrelsen
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Kommunfullmäktige 1996-11-25

Kf § 98 Dnr 291/96.102

Avsägelse av kommunalt uppdrag - Lena Eriksson

Lena Eriksson (s) har i skrivelse av den 31 oktober 1996 avsagt sig
uppdraget som ledamot i fullmäktige.

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna avsägelsen, samt

att hos länsstyrelsen begära sammanräkning för utseende av ny ledamot i
fullmäktige.
_____

Exp:
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Lena Eriksson
Länsstyrelsen
Anita Andersson
Nils-Arne Björk
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Kommunfullmäktige 1996-11-25

Kf § 99  Dnr 239/96.102

Avsägelse av kommunalt uppdrag - Miriam Widlund

Miriam Widlund (v) har i skrivelse av den 28 augusti 1996 avsagt sig
samtliga kommunala uppdrag.

Kommunfullmäktige beslutade den 23 september 1996, § 81,

att godkänna avsägelsen.

Kommunfullmäktige beslutar

att till ny ersättare i barn- o utbildningsnämnden utse Rolf Östman (v).
_____
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Exp:
Rolf Östman
Anita Andersson
Nils-Arne Björk


