
KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige 1996-12-16

Utdragsbestyrkande

Plats och tid Kumla Folkets hus, Husaren,
måndagen den 16 december 1996 kl 18.30-19.50, 22.50-23.30.

Beslutande Samtliga ledamöter utom

Lena Eriksson (s) Johan Lagerfelt (m)
Bength Lundberg (s) Anna Karlsson (v)
Sigbritt Collin (s)

Tjg ersättare Gun-Britt Ahlin (s) Siw Zetterberg (m)
Sven-Inge Carlsson (s), tom § 109 Mårten Franzson (v)
Sven-Erik Dahlberg, fr om § 109
Liselott Rehnman (s), tom § 109
Roger Arvidsson, fr om § 109

Närv ej tjg ers Gun-Britt Andersson (s) Arne Önnefors (s)
Åke Hedberg (mp)

Övriga Torild Hilmersson, sekr

Justerare Marianne Järnqvist (s), Elisabet Ekestubbe (m)

Plats och tid Stadshuset, kanslichefens tjänsterum, torsdagen den 19 december
1996, klockan 17.00.

Sekreterare ...................................................... §§ 100-112
Torild Hilmersson

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

Justerare .................................................... ...................................................
Marianne Järnqvist (s) Elisabet Ekestubbe (m)

Anslag/Bevis
Protokoll är justerat

Styrelse/Nämnd  Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 1996-12-16

Datum för uppsättande 1996-12-20 Datum för nedtagande 1997-01-13
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Förvaringsplats Kommunledningskontoret

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

Kommunfullmäktige 1996-12-16

Kf § 100

Anmälda förhinder och upprop

Förhinder har anmälts av ledamöterna Lena Eriksson (s), Bength Lundberg
(s), Sigbritt Collin (s), Johan Lagerfelt (m) och Anna Karlsson (v).

Ersättarna Gun-Britt Ahlin (s), Sven-Inge Carlsson (s), Liselott Rehnman
(s), Siw Zetterberg (m) och Mårten Franzson (v) har inkallats för
tjänstgöring.

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna anmälda förhinder.

Därefter förrättas upprop.
_____
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Kommunfullmäktige 1996-12-16

Kommunstyrelsen 1996-12-04

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1996-11-26

Kf §  101

Ks § 102

Au § 277 133/96.612

Barbro Holmqvists m fl motion om naturvetenskapligt gymnasie-
program i Kumla

Kommunfullmäktige har den 22 april 1996, § 42, till kommunstyrelsen för
beredning överlämnat en av Barbro Holmqvist m fl framlagd motion om
naturvetenskapligt gymnasieprogram i Kumla.

I motionen föreslås fullmäktige besluta

att kommunen verkar för att inrätta ett naturvetenskapligt gymnasieprogram
i enlighet med riktlinjerna i motionen.

Kommunstyrelsens allmänna utskott uppdrog den 7 maj 1996, § 122, åt
barn- och utbildningsnämnden av avge förslag till yttrande.

Förslag till yttrande föreligger.

Allmänna utskottet föreslår fullmäktige besluta

att anta yttrandet med det påpekandet att något annat än en gymnasiefilial
till Alléskolan i Hallsberg inte är aktuellt, samt

att motionen därmed skall anses besvarad.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget med den justeringen att något annat än en
gymnasiefilial till Alléskolan i Hallsberg för närvarande inte är aktuellt.
_____

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla förslaget.
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_____
Exp:
Barn- och utbildningsnämnden
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Kommunfullmäktige 1996-12-16

Kommunstyrelsen 1996-12-04

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1996-11-26

Kf § 102

Ks § 103

Au § 278    Dnr 196/96.710

Torbjörn Ahlins m fl motion om taxa för barn- och skolbarnsomsorg

Kommunfullmäktige har den 10 juni 1996, § 71, till kommunstyrelsen för
beredning överlämnat en av Torbjörn Ahlins m fl framlagd motion om taxa
för barn- och skolbarnsomsorg.

I motionen föreslås fullmäktige besluta

att barn- och utbildningsnämnden utför konsekvensberäkning avseende till
motionen bilagda förslag till taxa för barn- och skolbarnsomsorg, samt

att ny taxa för barn- och skolbarnsomsorg fastställes med vägledning av till
motionen bilagda förslag.

Kommunstyrelsens allmänna utskott uppdrog den 11 juni 1996, § 151, åt
barn- och utbildningsnämnden att avge förslag till yttrande.

Enligt det yttrande som föreligger föreslås fullmäktige avslå motionen.

Dan-Åke Moberg yrkar att allmänna utskottet skall föreslå fullmäktige anta
yttrandet.

Torbjörn Ahlin yrkar att allmänna utskottet skall föreslå fullmäktige att inte
anta yttrandet utan i stället bifalla motionen.

Allmänna utskottet föreslår fullmäktige besluta

att anta yttrandet, samt

att motionen därmed skall anses besvarad.

Torbjörn Ahlin och Kent Sundström reserverar sig mot beslutet.
_____
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Dan-Åke Moberg yrkar att kommunstyrelsen skall föreslå fullmäktige avslå
motionen.                                                                     forts
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Kommunfullmäktige 1996-12-16

Kommunstyrelsen 1996-12-04

Kf § 102, forts

Ks § 103, forts

Torbjörn Ahlin yrkar att kommunstyrelsen skall föreslå fullmäktige bifalla
motionen.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå fullmäktige

att avslå motionen.

Torbjörn Ahlin, Kent Sundström, Leif Grahn och Barbro Holmqvist
reserverar sig mot beslutet.
_____

Torbjörn Ahlin (c) yrkar bifall till motionen.

Tony Blom (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar

att avslå motionen.

Barbro Holmqvist (m), Siw Zetterberg (m), Ulla Jonson (m), Kaj
Nilsson (m), Elisabet Ekestubbe (m), 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), Leif Grahn (Kd),
Barbro Matsman (Kd) och Per Holm (Kd) reserverar sig mot beslutet till
förmån för bifall till motionen.
_____
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Exp:
Barn- och utbildningsnämnden
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Kommunfullmäktige 1996-12-16

Kommunstyrelsen 1996-12-04

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1996-11-26

Kf § 103

Ks § 104

Au § 279 Dnr 294/96.406

Revidering av taxa för verksamhet enligt miljöskyddslagen

Taxan avser kommunens tillsynsverksamhet enligt miljöskyddslagen.
Nu gällande taxa antogs av fullmäktige den 15 maj 1995, § 45. I viss mån
är taxan anpassad efter den statliga taxan på området. Den 1 juli 1995
höjde staten sin taxa med 30 procent.

Kommunen kan nu erhålla full kostnadstäckning utan att de statliga
tillsynsavgifterna överskrids. En reviderad taxa har därför utarbetats.

Miljö- och byggnadsnämnden har i beslut den 29 oktober 1996, § 74,
föreslagit fullmäktige anta den reviderade taxan.

Allmänna utskottet föreslår fullmäktige besluta

att anta den reviderade taxan.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.
_____

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla förslaget.
_____
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Exp:
Miljö- och byggnadsnämnden
A Andersson

Kommunfullmäktige 1996-12-16

Kommunstyrelsen 1996-12-04

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1996-11-26

Kf § 104

Ks  § 105

Au § 280 Dnr 242/96.360

Förslag till ny renhållningsordning

Enligt renhållningslagen skall för varje kommun finnas en renhållningsordning
som skall innehålla kommunens föreskrifter om avfallshantering.
Renhållningsordningen skall antas av fullmäktige.

Nu gällande renhållningsordning antogs av fullmäktige den 21 mars 1994,  §
31.

Förslag till ny renhållningsordning har upprättats.

Allmänna utskottet föreslår fullmäktige besluta

att anta den nya renhållningsordningen.

Allmänna utskottet beslutar

att påpeka att med nuvarande bestämmelser sker ingen återvinning av
mjukplast.
______

Förslaget till renhållningsordning har varit utställd. Sista dagen att erinra mot
förslaget är i dag. Ingen erinran har inkommit.

Enligt kommunens avfallsplan skall den gällande renhållningstaxan biläggas
avfallsplanen.

Kommunstyrelsen beslutar
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att tillstyrka förslaget med den justeringen att ordet plast i renhåll-
ningsordningen (sid 5 om återvinningsbara material) byts ut mot hårdplast.

Kommunstyrelsen beslutar vidare föreslå fullmäktige besluta

att bilägga den nya renhållningstaxan, som antogs av fullmäktige den 21
oktober 1996, § 87, till kommunens avfallsplan.
_____                                                                                     forts
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Kommunfullmäktige 1996-12-16

Kf § 104, forts

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla kommunstyrelsens förslag.
_____
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Exp:
Tekniska kontoret
A Andersson
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Kommunfullmäktige 1996-12-16

Kommunstyrelsen 1996-12-04

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1996-11-26

Kf § 105

Ks § 106

Au § 281 Dnr 310/96.617

Förslag om ändring av reglemente för barn- och utbildnings-
nämnden samt socialnämnden

För närvarande handläggs all omsorgsverksamhet - förutom barnomsorg,
deltidsgruppsverksamhet och skolbarnomsorgen - av socialnämnden och
alla ärenden som rör barn och ungdomar handläggs av barn- och
utbildningsnämnden.

Ny lagstiftning inom omsorgsområdet har fått som följd att ärenden som rör
barn och ungdomar  i vissa fall handläggs av både barn- och
utbildningsnämnden samt socialnämnden.

För de aktuella nämnderna finns nu  upprättade förslag till förändrade
reglementen m m.

Barn- och utbildningsnämnden har den 23 oktober 1996, § 44, föreslagit
fullmäktige besluta ändra reglementet.

I beslutet föreslog nämnden vidare kommunstyrelsen besluta reglera
budgetramarna för nämndens verksamhet enligt upprättat förslag, att årligen
i samband med budgeten justera budgetramen för barn- och
utbildningsnämnden samt socialnämnden då insatser för barn övergår till
insatser för vuxna. Vidare beslöt man hos kommunstyrelsen begära
kompensation för beräknat budgetunderskott

Socialnämnden har den 12 november 1996, § 87, föreslagit fullmäktige
besluta ändra reglementet.

I beslutet föreslog nämnden vidare kommunstyrelsen besluta reglera
budgetramarna för nämndens verksamhet enligt upprättat förslag, att årligen
i samband med budgeten justera budgetramen för barn- och
utbildningsnämnden samt socialnämnden då insatser för barn övergår till
insatser för vuxna.
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Allmänna utskottet föreslår fullmäktige besluta

att ändra barn- och utbildningsnämndens samt socialnämndens reglemente
på det sätt som föreslagits.                                      forts
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Kommunfullmäktige 1996-12-16

Kommunstyrelsen 1996-12-04

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1996-11-26

Kf § 105, forts

Ks § 106, forts

Au § 281, forts

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att reglera barn- och utbildningsnämndens samt socialnämndens bud-
getramar så att 1 722 000 kr förs över från socialnämnden till barn- och
utbildningsnämnden

att den begärda årliga justeringen av budgetramen för barn- och ut-
bildningsnämnden samt socialnämnden då insatser för barn övergår till
insatser för vuxna måste påkallas av nämnderna ifråga vid varje bud-
getprocess, samt

att avslå barn- och utbildningsnämndens äskande om tilläggsanslag.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.
_____

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla förslaget.
_____
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Exp:
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
A Andersson
Kommunfullmäktige 1996-12-16

Kommunstyrelsen 1996-12-04

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1996-11-26

Kf § 106

Ks § 107

Au § 282 Dnr 276/96.617

Avtal om barn- och ungdomsboende

Mellan Örebro läns landsting och kommunerna i länet har upprättats
förslag till avtal med tilläggsavtal beträffande barn- och ungdomsboendet.

Avtalet skall ersätta ett tidigare avtal på området från år 1994 och omfattar
ansvar för omsorger, särskola etc. Tilläggsavtalet reglerar vilka insatser och
till vilken kostnad landstinget skall erbjuda vård, omsorg eller boende för
viss namngiven ungdom.

Samverkansorganet angående barn- och ungdomsboendet samt psyk m m
har i beslut den 27 september 1996, § 19, rekommenderat kommunerna
och landstinget att anta förslaget.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har den 13 november 1996,
§ 53, föreslagit barn- och utbildningsnämnden föreslå fullmäktige godkänna
avtalet.

Allmänna utskottet föreslår fullmäktige besluta

att godkänna avtalet.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.
_____

Kommunfullmäktige beslutar
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att bifalla förslaget.
_____

Exp:
Barn- och utbildningsnämnden
Örebro läns landsting

Kommunfullmäktige 1996-12-16

Kommunstyrelsen 1996-12-04

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1996-11-26

Kf § 107

Ks § 108

Au § 283 Dnr 223/96.133

Förslag till överenskommelse enligt 1 § förordning (1990:927) om
statlig ersättning för flyktingmottagande m m

Statens invandrarverk har översänt förslag till överenskommelse enligt 1 §
förordningen  (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m m
Förslaget bygger på ett mottagande av cirka 55 flyktingar per år.

Socialnämnden har i beslut den 12 november 1996, § 99, föreslagit
fullmäktige acceptera det upprättade avtalsförslaget.

Allmänna utskottet föreslår fullmäktige besluta

att godkänna avtalet.
______

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.
_____

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla förslaget.
_____
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Exp:
Socialnämnden
Statens invandrarverk

Kommunfullmäktige 1996-12-16

Kommunstyrelsen 1996-12-04

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1996-11-26

Kf § 108

Ks § 109

Au § 285 Dnr 284/96.409

Tillsyn enligt tobakslagen

Genom ändringar i tobakslagen som träder i kraft vid årsskiftet 1996/97
förbjuds ungdomar under 18 år att köpa tobak. Kommunerna skall ansvara
för åldersgränsens efterlevnad. För närvarande utövar kommunen tillsyn
över rökförbud i offentliga lokaler. Denna tillsyn utövas av miljö- och
byggnadsnämnden. Enligt nya bestämmelser i tobakslagen har kommunen
frihet att lägga ansvaret för tillsynen på den nämnd som är mest lämplig.

Allmänna utskottet föreslår fullmäktige besluta

att tillsynen över åldersgränsens efterlevnad enligt 12 § tobakslagen skall
utövas av kommunstyrelsen, samt

att tillsynen över de miljöer och lokaler för vilka Socialstyrelsen har den
centrala tillsynen skall utövas av miljö- och byggnadsnämnden.

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
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att - under förutsättning av att kommunstyrelsen får tillsynen enligt 12 §
tobakslagen - delegera tillsynen enligt samma paragraf till alkohol-
handläggaren.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.
_____

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla förslaget.
_____

Exp:
Miljö- och byggnadsnämnden
P Germer

Kommunfullmäktige 1996-12-16

Kommunstyrelsen 1996-12-11

Kf § 109

Ks § 115 Dnr 346/96.107

Försäljning av Kumla kommuns aktier i Örebro Energi AB

Örebro, Kumla och Hallsbergs kommuner äger gemensamt Örebro Energi
AB. Örebro kommun har anmält intresse av att sälja ut aktier i bolaget.
Med anledning härav har förhandlingar förts mellan företrädare för de tre
kommunerna.

Förhandlingarna har lett fram till ett avtal daterat den 6 december 1995
varigenom Kumla och Hallsbergs kommuner försäljer samtliga aktier i
Örebro Energi AB

Avtalet gäller under förutsättning av kommunfullmäktiges i Örebro, Kumla
och Hallsbergs kommuner godkännande.

Dan-Åke Moberg, Torbjörn Ahlin, Leif Grahn och Kent Sundström yrkar
att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige godkänna avtalet.

Barbro Holmqvist yrkar att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att ej
godkänna avtalet.
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Rolf Östman yrkar att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att ej godkänna
avtalet.

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta.

att för Kumla kommuns del godkänna upprättat förslag till avtal, varigenom
Kumla och Hallsbergs kommuner överlåter samtliga sina aktier i Örebro
Energi AB till Örebro kommun, samt

att konsortialavtalet av den 30 december 1994 mellan aktieägarna i Örebro
Energi AB därmed upphör att gälla.

Barbro Holmqvist reserverar sig mot beslutet med skriftlig motivering.

Rolf Östman reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande.
_____

Förhandlingarna ajourneras kl 19.50.

Förhandlingarna återupptas kl 22.50.

                                                                                           forts
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Kommunfullmäktige 1996-12-16

Kf § 109, forts

Vid förhandlingarnas återupptagande inträder ersättaren Sven-Erik
Dahlberg (s) för ledamoten Bength Lundberg (s) och ersättaren Roger
Arvidsson (s) för ledamoten Sigbritt Collin (s).

Under debatten har följande yrkanden framförts:

Torbjörn Ahlin (c), Kent Sundström (fp), Leif Grahn (Kd), Sven-Ove
Cederstrand (s) och Annica Eriksson (s) yrkar bifall kommunstyrelsens
förslag.

Rolf Östman (v), Mårten Franzson (v), Barbro Holmqvist (m) och Bror
Lundin (mp) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige justerar avgivna yrkanden.

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Barbro Holmqvist (m), Ulla Jonson (m), Kaj Nilsson (m), Elisabet
Ekestubbe (m), Siw Zetterberg (m), Bror Lundin (mp), Rolf Östman (v),
Anders Jonsson (v), Anette Larsson (v) och Mårten Franzson (v)
reserverar sig mot beslutet till förmån för avslag.
_____
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Exp:
Örebro kommun
Hallsbergs kommun
T Arvidsson
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Kommunfullmäktige 1996-12-16

Kf § 110

Tid och plats för fullmäktiges sammanträden under 1997 samt sättet
för kungörelse och kallelse

Kommunfullmäktiges presidium föreslår

att sammanträden under 1997 hålles den 27 januari, 24 februari, 17 mars,
21 april, 20 maj, 9 juni, 15 september, 20 oktober, 24 november och 15
december,

att sammanträden hålles i Folkets Hus klockan 18.30 dock att sam-
manträdet 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
kommuns anslagstavla även införes i tidningarna Nerikes Allehanda och
Länsposten.

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla förslaget.
_____
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Exp:
B Ellbén

Kommunfullmäktige 1996-12-16

Kf § 111 Dnr 337/96.023

Kent Sundströms motion om kvalitén i barnomsorgen i Kumla
kommun

Kent Sundström (fp) framlade en motion om kvalitén i barnomsorgen i
Kumla kommun.

I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta

att personalsammansättningen inom barnomsorgen i Kumla kommuns
förskolor blir förskollärarkompetens inom alla barngrupper.
_____
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Kommunfullmäktige 1996-12-16

Kf § 112 Dnr 355/96.233

Per Holms interpellation angående bostadsbyggandet i Kumla
kommun

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

När kommer det enligt din bedömning att uppstå bostadsbrist i Kumla?

Vad kommer det att betyda för kommunens utveckling om bostadsbristen
ej kan åtgärdas?

Vilka planer har kommunledningen för att lösa denna bostadsbrist/ stimulera
bostadsbyggandet?

Kommunfullmäktige beslutar

att interpellationen får framställas, samt

att överlämna den till kommunstyrelsens ordförande.
_____
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Exp.
Dan-Åke Moberg


