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

Kommunfullmäktige 1997-04-21

Kf § 28

Anmälda förhinder och upprop

Förhinder har anmälts av ledamöterna Bength Lundberg (s), Sigbritt Collin
(s), Ulla Jonson (m), Sofia Jonsson (c), Anders Jonsson (v) och Anna
Karlsson (v).

Ersättarna Liselott Rehnman (s), Arne Önnefors (s), Siw Zetterberg (m),
Elisabet Jonsson (c), Mårten Franzson (v) och Margareta Hultman-Brikell
(v) har inkallats för tjänstgöring.

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna anmälda förhinder.

Därefter förrättas upprop  varvid Gun-Britt Ahlin (s) befinnes ej när-
varande. Ersättaren Roger Arvidsson (s) inträder för Ahlin.
_____
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Kommunfullmäktige 1997-04-21

Kommunstyrelsen 1997-04-09

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1997-04-01

Kf § 29

Ks § 26

Au § 90   Dnr 337/96.023

Kent Sundströms motion om kvaliteten i barnomsorgen

Kommunfullmäktige beslutade den 16 december 1996, § 111, att till
kommunstyrelsen för beredning remittera en av Kent Sundström framlagd
motion om kvaliteten i barnomsorgen i Kumla kommun.

I motionen föreslås fullmäktige besluta

att personalsammansättningen inom barnomsorgen i Kumlas förskolor blir
förskollärarkompetens inom alla barngrupper.

Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutade den 7 januari 1997, § 10, att
uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att utarbeta förslag till yttrande.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 12 mars 1997, § 12, att anta
ett yttrande där nämnden föreslår att motionen skall avslås.

Allmänna utskottet föreslår fullmäktige

att anta barn- och utbildningsnämndens förslag, samt

att motionen därmed skall anses besvarad.

Kent Sundström reserverar sig mot beslutet.
_____

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige

att avslå motionen.
_____

Kent Sundström (fp) yrkar bifall till motionen.
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Tony Blom (s), Rolf Östman (v) och Inga Davidsson-Friberg (c) yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag.

                                                                                                 forts

Kommunfullmäktige 1997-04-21

Kf § 29, forts

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Kent Sundström (fp), Eva Blomqvist (fp) och Per Bolinder (fp) reserverar
sig mot beslutet till förmån för bifall till motionen.
_____
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Exp:
Barn- och utbildningsnämnden

Kommunfullmäktige 1997-04-21

Kommunstyrelsen 1997-04-09

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1997-04-01

Kf § 30

Ks § 27

Au § 99 Dnr 101/97.104

Bror Lundins motion om ändring av reglerna för bidrag till politiska
partier

Kommunfullmäktige beslutade den 17 mars 1997, § 25, att till kom-
munstyrelsen för beredning överlämna en motion angående ändring av
reglerna för bidrag till politiska partier i Kumla. I motionen föreslås
fullmäktige besluta

att punkterna a och c i de nuvarande reglerna för bidrag till politiska partier
ändras på följande sätt:

Berättigade till bidrag är parti som

a) deltagit i kommunfullmäktigeval och som erhållit plats i fullmäktige

c) är representerade i kommunfullmäktige.

Allmänna utskottet beslutar

att uppdra åt kanslichefen Torild Hilmersson att utarbeta förslag till
motionssvar.
_____

Kanslichefen Torild Hilmersson har upprättat förslag till motionssvar.
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Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige

att avslå motionen.

Rolf Östman reserverar sig skriftligen mot beslutet.

Barbro Holmqvist reserverar sig skriftligen mot beslutet.
_____

Bror Lundin (mp) yrkar bifall till motionen.

                                                                                                forts

Kommunfullmäktige 1997-04-21

Kf § 30,  forts

Barbro Holmqvist (m), Annica Eriksson (s), Torbjörn Ahlin (c), Leif Grahn
(Kd) och Dan-Åke Moberg (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Då ordföranden finner övervägande bifall till kommunstyrelsens förslag
begäres votering.

Följande voteringsproposition fastställes:

Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar Ja, den som bifaller
motionen röstar Nej.

I voteringen som redovisas i bilaga avges 40 Ja-röster och 2 Nej-röster.
Tre ledamöter avstår.

Kommunfullmäktige har således beslutat att bifalla kommunstyrelsens
förslag.
_____
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Kommunfullmäktige 1997-04-21

Kommunstyrelsen 1997-04-09

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1997-04-01

Kf § 31

Ks § 28

Au § 100 Dnr 103/97.370

Torbjörn Ahlins m fl motion om hållbar energiförsörjning i Kumla

Kommunfullmäktige beslutade den 17 mars 1997, § 26, att till kom-
munstyrelsen för beredning överlämna en motion om hållbar energi-
försörjning i Kumla skriven av Torbjörn Ahlin m.fl.

I motionen föreslås fullmäktige besluta

att kommunen verkar för att konvertering av direktverkande el till bio-
baserad fjärrvärme genomförs med utnyttjande av förväntade statliga
stimulansåtgärder

att kommunen vid nästa upphandling av el infordrar offert på grön el

att kommunen gör en översyn av befintlig styr- och reglerteknik avseende
ventilation och uppvärmning av kommunens fastigheter

att kommunen inför kronometermätning av elförbrukning lokalt med hjälp
av kronometrar enligt ”Borlängemodellen”

att kommunen undersöker möjligheten att i kommunens eluppvärmda
fastigheter konvertera till fjärrvärme eller bergvärme

att kommunens positiva ställningstagande till solenergi omsätts till
ägardirektiv gentemot kommunens helägda aktiebolag

att kommunen i plan- och bygglovssammanhang skall ha en positiv in-
ställning till uppförande av vindkraftverk

att kommunen i bygglovssammanhang ställer ökade krav på att värme-
försörjningen ordnas på kretsloppanpassat sätt
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                                                                                                  forts

Kommunfullmäktige 1997-04-21

Kommunstyrelsen 1997-04-09

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1997-04-01

Kf § 31,  forts

Ks § 28,  forts

Au § 100, forts

att kommunen (bl a  i Kumlan) i ökad utsträckning informerar fastig-
hetsägare/hushåll om lämpliga kretsloppsanpassningar av uppvärmningen av
fastigheterna i vår kommun och att information även ges om statliga
stimulansåtgärder som är relevanta i sammanhanget, när dessa har blivit
klargjorda från statens sida, vilket kan förväntas inom en kort framtid

att ovan nämnda information även skall avse lämpliga former för
träbränsleeldning, värmepumpar, djupborrning i samband med bergvärme,
solenergi samt lågenergiutrustning för hushåll

att kommunen i övrigt medverkar till den energiomställning som kan
förväntas beslutas med anledning av regeringens proposition Omställning
och utveckling av energisystemet, överlämnad till riksdagen den 14 mars
1997 och till att Kumla blir delaktigt av de statliga stimulansåtgärder som
också kan antas erbjudas när propositionen behandlas i riksdagen

att kommunen i tillämpliga delar genomför ovanstående åtgärder i
samverkan med det regionala energikontoret ÖNET.

Allmänna utskottet beslutar

att uppdra åt stadsbyggnadschefen Bo Örtegren att utarbeta förslag till
motionssvar.
_____

Stadsbyggnadschefen Bo Örtegren har upprättat förslag till motionssvar.

Dan-Åke Moberg yrkar bifall till Bo Örtegrens förslag.

Torbjörn Ahlin och Rolf Östman yrkar bifall till motionen.
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                                                                                                  forts

Kommunfullmäktige 1997-04-21

Kommunstyrelsen 1997-04-09

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1997-04-01

Kf § 31, forts

Ks § 28,  forts

Au § 100, forts

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige

att bifalla Dan-Åke Mobergs förslag, samt

att motionen därmed skall anses besvarad.

Torbjörn Ahlin och Rolf Östman reserverar sig mot beslutet.
_____

Torbjörn Ahlin (c), Rikard Svärd (c), Rolf Östman (v) och Barbro
Matsman (Kd) yrkar bifall till motionen.

Johan Lagerfelt (m), Dan-Åke Moberg (s) och Börje Pettersson (s) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Torbjörn Ahlin (c), Rikard Svärd (c), Inga Davidsson-Friberg (c), Birgitta
Ström (c), Elisabet Jonsson (c), Rolf Östman (v) och Margareta Hultman-
Brikell (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för bifall till motionen.
_____
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Kommunfullmäktige 1997-04-21

Kommunstyrelsen 1997-04-09

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1997-03-18

Kf § 32

Ks § 29

Au § 79    Dnr 90/97.017

Folkhälsopolitiskt program

Vid kommunledningskontoret har utarbetats ett förslag till folkhälsopolitiskt
program.

Förslaget har varit ute på remiss till förvaltningar, myndigheter och politiska
partier. I det nu föreliggande förslaget har hänsyn tagits till remissvaren.

Syftet med programmet är att göra kommunen till en frisk hälsokommun
med hälsomedvetna innevånare som kan bevara och befrämja sin hälsa
genom att en positiv livsmiljö skapas med jämlika förutsättningar.

Allmänna utskottet föreslår fullmäktige

att anta förslaget.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget i sak med det tillägget att under punkten 5.3 skall som
en avslutande mening tilläggas att ”De åtgärder som redovisas under
avsnitten barn- och ungdom samt familjen berör dock i hög grad dessa
särskilt utsatta grupper”, samt

att uppdra åt kanslichefen Torild Hilmersson att vidta erforderliga språkliga
justeringar.
_____

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla förslaget.
_____
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Exp:
Kommunens nämnder
Folkhälsorådet
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Kommunfullmäktige 1997-04-21

Kommunstyrelsen 1997-04-09

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1997-04-01

Kf § 33

Ks § 30

Au § 91    Dnr 112/97.101

Redovisning av obesvarade motioner

Enligt 27 § 6 stycket arbetsordning för kommunfullmäktige i Kumla skall
kommunstyrelsen varje år vid fullmäktiges ordinarie sammanträde i april och
oktober redovisa de motioner som inte beretts färdigt.

Kommunledningskontoret har upprättat redovisning avseende motioner som
fortfarande är under beredning. Sedan senaste motionsredovisnings tillfället
har fem motioner inlämnats och fyra besvarats.

Allmänna utskottet föreslår fullmäktige

att godkänna redovisningen.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.
_____

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla förslaget.
_____
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Kommunfullmäktige 1997-04-21

Kommunstyrelsen 1997-04-09

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1997-04-01

Kf § 34

Ks § 31

Au § 92     Dnr 14/97.512

Trafiksäkerhetsprogram för Kumla kommun åren 1997-2000

Trafiksäkerhetsprogram för Kumla kommun för åren 1997-2000 har under
tiden januari - februari 1997 varit ute på remiss.

Vid remisstidens utgång hade yttranden inkommit från kommunstyrelsen,
barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, polisen, hälsorådet samt
Kvarntorps Hem och skola.

Förslaget har omarbetats med hänsyn till remissvaren.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 18 mars 1997, § 35, så vitt
rör kommunstyrelsen, att överlämna trafiksäkerhetsprogrammet till
kommunstyrelsen för antagande.

Allmänna utskottet föreslår fullmäktige

att anta trafiksäkerhetsprogrammet.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.
_____

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla förslaget.
_____
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Exp:
Kommunens nämnder
Hallsbergs polisdistrikt
Kommunfullmäktige 1997-04-21

Kf § 35

Information om Kumlabostäders årsredovisning 1996

Ekonomichef Lars Flyckt, Kumla Bostäder AB, informerar om företagets
årsredovisning för år 1996.

Ordföranden för styrelsen i Kumla Bostäder AB, Dan-Åke Moberg,
inbjuder kommunfullmäktiges ledamöter att närvara vid bolagsstämman som
hålles den 6 maj 1997 klockan 17.00 i Stadshuset, Storrummet.
_____
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Kommunfullmäktige 1997-04-21

Kf § 36     Dnr 134/97.101

Annonsering av fullmäktiges sammanträden

Kommunfullmäktiges ordförande har i skrivelse av den 9 april 1997
föreslagit att fullmäktiges sammanträden även kungöres i Örebro Kuriren.

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla förslaget.
_____
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Exp:
Birgitta Ellbén



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Justeringssign      Utdragsbestyrkande

17

Kommunfullmäktige 1997-04-21

Kf § 37     Dnr 102/97.619

Rikard Svärds interpellation om att spara rätt i skolan

Rikard Svärd (c) har ingett en interpellation till ordföranden för barn- och
utbildningsnämnden med följande fråga.

Hur anser Du att barn- och utbildningsnämnden ska hantera de mest
negativa följderna av den förtätning inom barnskolan som förvisso varit och
är ekonomiskt nödvändig? Finns inte anledning att på nytt fråga sig om inte
tiden är mogen för att öka föräldrainflytandet genom att pröva den form av
föräldrainflytande som ges genom en lokal skolstyrelse med
föräldrarepresentation.

Kommunfullmäktige beslutade den 17 mars 1997, § 27

att interpellationen får framställas, samt

att överlämna interpellationen till ordföranden för barn- och utbild-
ningsnämnden.

Svar föreligger från ordföranden för barn- och utbildningsnämnden.
_____
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Kommunfullmäktige 1997-04-21

Kf § 38      Dnr 352/96.115

Avsägelse av uppdrag som nämndeman - Karl-Olov Olsson

Karl-Olov Olsson (s) har i skrivelse av den 9 december 1996 avsagt sig
uppdraget som nämndeman vid Hallsbergs tingsrätt fr o m 1 juli 1997.

Kommunfullmäktige beslutar

att remittera ärendet till valutskottet.
_____
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Exp:
Bength Lundberg

Kommunfullmäktige 1997-04-21

Kf § 39   Dnr 85/97.102

Avsägelse av kommunala uppdrag - Anders Boström

Anders Boström (s) har i skrivelse av den 5 mars 1997 avsagt sig samtliga
kommunala uppdrag.

Anders Boström är ersättare kommunfullmäktige samt barn- och
utbildningsnämnden och socialnämnden.

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja avsägelsen,

att hos länsstyrelsen begära sammanräkning för utseende av ny ersättare i
fullmäktige,

att till ersättare i barn- och utbildningsnämnden utse Christer Thörner (s),
samt

att till ersättare i socialnämnden utse Sven-Håkan Trygg (s).
_____

Exp:
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Anders Boström
Länsstyrelsen
Christer Thörner
Sven-Håkan Trygg
Anita Andersson
Nils-Arne Björk
Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
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Kommunfullmäktige 1997-04-21

Kf § 40    Dnr 73/97.102

Avsägelse av kommunalt uppdrag - Anders Jonsson

Anders Jonsson (v) har i skrivelse av den 28 februari 1997 avsagt sig
samtliga kommunala uppdrag.

Anders Jonsson är ledamot i fullmäktige och socialnämnden samt ersättare i
kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige beslutade den 17 mars 1997, § 24

att godkänna avsägelsen,

att hos länsstyrelsen begära sammanräkning för utseende av ny ledamot
efter Anders Jonsson,

att i övrigt remittera ärendet till valutskottet.
_____

Kommunfullmäktige beslutar att till ny ersättare i socialnämnden utse Åsa
Häggström (v) samt

att till ny ersättare i kommunstyrelsen utse Anette Larsson (v).
_____

Exp:
Åsa Häggström
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Anette Larsson
Anita Andersson
Nils-Arne Björk
Socialnämnden
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Kommunfullmäktige 1997-04-21

Kf § 41    Dnr 146/97.294

Sofia Jonssons interpellation om satsning på bostäder för unga i
Kumla

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

Hur tycker Du att vi fortsättningsvis skall jobba för att skapa fler möj-
ligheter för ungdomar att bo kvar i Kumla?

Tänker Du som kommunstyrelsens ordförande verka för att det byggs fler
ungdomsbostäder i Kumla kommun? I så fall, på vilket sätt?

Kommunfullmäktige beslutar

att interpellationen får framställas, samt

att överlämna interpellationen till kommunstyrelsens ordförande.
_____
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Exp:
Dan-Åke Moberg
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Kommunfullmäktige 1997-04-21

Kf § 42    Dnr 145/97.827

Eva Blomqvists interpellation om Ungdomens Hus

Eva Blomqvist (fp) ingav en interpellation till kultur- och fritidsnämndens
ordförande med följande frågor:

Blev Ungdomens Hus vad man från kommunens sida tänkt sig?

Vilka eventuella planer och ambitioner finns för att vidareutveckla
Ungdomens Hus?

Kommunfullmäktige beslutar

att interpellationen får framställas, samt

att överlämna interpellationen till kultur- och fritidsnämndens ordförande.
_____
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Exp:
Annica Eriksson
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Utdragsbestyrkande

VOTERINGAR VID KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE DEN 21 APRIL
1997

§ 30

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
Kjell Hellberg x
Gudrun Persson x
Carl-Gustav Thunström x
Yvonne Hagström x
Börje Pettersson x
Siv Arvebrink x
Björn Eriksson x
Marianne Järnqvist x
Inge Rydh x
Gulli Wallgren x
Bert Eriksson x
Åke Sundeqvist x
Sven-Inge Carlsson x
Liselott Rehnman x
Arne Önnefors x
Roger Arvidsson x

M

Barbro Holmqvist x
Johan Lagerfelt x
Kaj Nilsson x
Elisabet Ekestubbe x
Göran Arveståhl x
Siw Zetterberg x
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VOTERINGAR VID KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE DEN 21 APRIL
1997

§ 30

Votering 1

Ja Nej Avst

C

Torbjörn Ahlin x
Rikard Svärd x
Inga Davidsson-Friberg x
Birgitta Ström x
Elisabet Jonsson x

Fp

Kent Sundström x
Eva Blomqvist x
Per Bolinder x

KDS

Leif Grahn x
Barbro Matsman x
Per Holm x

V

Rolf Östman x
Anette Larsson x
Mårten Franzson x
Margareta Hultman-
Brikell

x

Mp

Bror Lundin x
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Marianne Arvidsson x

Summa 40 2 3
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