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Kommunfullmäktige 1997-06-09

Kf § 43

Anmälda förhinder och upprop

Förhinder har anmälts av ledamöterna Gulli Wallgren (s), Johan Lagerfelt
(m) och Sofia Jonsson (c).

Ersättarna Birgit Andersson (s), Berry Keller (m) och Peter Andersson (c)
har inkallats för tjänstgöring.

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna anmälda förhinder.

Därefter förrättas upprop varvid ledamöterna Åke Sundeqvist (s) och
Göran Arveståhl (m) befinnes ej närvarande. Ersättarna Sven-Erik
Dahlberg (s) inträder för Sundeqvist och ersättaren Siw Zetterberg (m)
inträder för Arveståhl.
_____
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Kommunfullmäktige 1997-06-09

Kf § 44 Dnr 73/97.102

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

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

Kommunfullmäktige beslutade den 17 mars 1997, § 24

att godkänna avsägelsen,

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

Länsstyrelsen har genom protokoll av den 22 april 1997 meddelat

att till ny ledamot efter Anders Jonsson (v) utsetts Mårten Franzson (v)

att till ny ersättare efter Mårten Franzson (v) utsetts Torsten Norlander (v).
_____

Exp:
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Anita Andersson
Nils-Arne Björk
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Kommunfullmäktige 1997-06-09

Kf § 45 Dnr 85/97.102

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

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

Kommunfullmäktige beslutade den 21 april 1997, § 39

att godkänna avsägelsen,

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

Länsstyrelsen har genom protokoll av den 20 maj 1997 meddelat

att till ny ersättare i fullmäktige utsetts Sven-Göran Gustavsson (s).
_____

Exp:
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Anita Andersson
Nils-Arne Björk
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 Kommunfullmäktige 1997-06-09

Kommunstyrelsen 1997-05-05

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1997-04-22

Kf § 46

Ks § 41

Au § 104 Dnr 132/97.042

Årsredovisning för Kumla kommun avseende år 1996

Kommunledningskontoret har överlämnat årsredovisning för Kumla
kommun för år 1996.

Ekonomichefen Ronny Salomonsson redogör för årsredovisningen.

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen

att överlämna årsredovisningen till fullmäktige.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.
_____

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna årsredovisningen.
_____

Exp:
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Ekonomiavdelningen
Kommunens nämnder
Kommunfullmäktige 1997-06-09

Kf § 47 Dmr 132/97.042

Revisionsberättelse för år 1996

Revisorerna har den 6 maj 1997 överlämnat revisionsberättelse för år 1996
samt tillstyrker

att kommunstyrelsen, övriga nämnder, samt de enskilda förtroendevalda i
dessa organ beviljas ansvarsfrihet.

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna revisorernas förslag.
_____
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Exp:
Ekonomiavdelningen
Kommunens nämnder
Kommunfullmäktige 1997-06-09

Kommunstyrelsen 1997-05-28

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1997-05-20

Kf § 48

Ks § 52

Au § 117 Dnr 255/96.454

Kent Sundströms motion angående miljöstationer och återvin-
ningsstationer

Kommunfullmäktige beslutade den 23 september 1996, § 83, att till
kommunstyrelsen för beredning överlämna en av Kent Sundström framlagd
motion om miljöstationer och återvinningsstationer.

I motionen föreslås fullmäktige besluta

att minst två miljöstationer upprättas,

att även landsbygden får miljöboxar för hushållen, samt

att miljöstationerna kartläggs beträffande behov och störningar och utrustas
med väggar mot insyn och oljud.

Allmänna utskottet beslutade den 22 oktober 1996, § 251, att uppdra åt
miljö- och byggnadsnämnden att avge förslag till yttrande.

Förslag till yttrande har upprättats.

Allmänna utskottet föreslår fullmäktige

att anta yttrandet med den justeringen att avsnittet om miljöboxar stryks
men att miljöfarligt avfall i stället vid två tillfällen per år, ett i maj och ett i
oktober, kommer att hämtas hos de aktuella abonnenterna på landsbygden.
På detta sätt kan också större artiklar samlas in.
_____

Kommunstyrelsen beslutar
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att tillstyrka förslaget.
_____

                                                                                                   forts

Kommunfullmäktige 1997-06-09

Kf § 48, forts

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla förslaget.

_____
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Exp:
Tekniska kontoret

Kommunfullmäktige 1997-06-09

Kommunstyrelsen 1997-05-28

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1997-05-20

Kf § 49

Ks § 53

Au § 118 Dnr 63/97.291

Barbro Matsmans motion angående skolmiljön

Kommunfullmäktige beslutade den 24 februari 1997, § 15, att till
kommunstyrelsen för beredning överlämna en motion om skolmiljön i
Kumla kommun skriven av Barbro Matsman.

I motionen föreslås fullmäktige besluta

att man utreder möjligheten att förbättra utemiljön vid kommunens skolor,
samt,

att Kumlaby skola blir ett pilotprojekt för att se hur man ska skapa
”levande miljöer” vid våra skolor.

Allmänna utskottet beslutade den 4 mars 1997, § 76, att uppdra åt barn-
och utbildningsnämnden att i samverkan med tekniska kontoret utarbeta
förslag till yttrande.

Förslag till yttrande föreligger.

Allmänna utskottet föreslår fullmäktige

att anta yttrandet med den justeringen att sista stycket stryks, samt

att motionen därmed skall anses besvarad.
_____
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Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige

att anta barn- och utbildningsnämndens yttrande med den justeringen att
mellan orden ”att” och ”initiera” lägga till ”inom befintliga ekonomiska
ramar”.
_____

                                                                                                          forts

Kommunfullmäktige 1997-06-09

Kf § 49, forts

Barbro Matsman tillstyrker kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar

att anta förslaget.
_____
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Exp:
Barn- och utbildningsnämnden
Kommunfullmäktige 1997-06-09

Kommunstyrelsen 1997-05-28

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1997-05-20

Kf § 50

Ks § 54

Au § 119 Dnr 70/97.430

Torbjörn Ahlins m fl motion angående etanolfabrik i Kvarntorps
kretsloppspark

Kommunfullmäktige beslutade den 24 februari 1997, § 16, att till
kommunstyrelsen för beredning överlämna en motion om att etablera en
etanolfabrik i Kvarntorps kretsloppspark skriven av Torbjörn Ahlin, Kent
Sundström och Leif Grahn.

I motionen föreslås fullmäktige besluta

att Kumla kommun inom ramen för Kvarntorps kretsloppspark verkar för
att en etanolfabrik etableras i Kumla.

Allmänna utskottet beslutade den 4 mars 1997, § 77, att uppdra åt
kommundirektören Thage Arvidsson att utarbeta förslag till yttrande.

Förslag till yttrande har upprättats.

Allmänna utskottet föreslår fullmäktige

att anta yttrandet, samt
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att motionen därmed skall anses besvarad.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.
_____

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna förslaget.
_____
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Kommunfullmäktige 1997-06-09

Kommunstyrelsen 1997-05-28

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1997-05-20

Kf § 51

Ks § 55

Au § 120 Dnr 2183/93.114

Bitte Sjöströms och Rolf Östmans motion om kvarterspolis i före-
byggande syfte

Kommunfullmäktige beslutade den 18 oktober 1993, § 105, att till
kommunstyrelsen för beredning remittera en av Bitte Sjöström och Rolf
Östman framlagd motion om kvarterspolis i förebyggande syfte.

I motionen föreslås fullmäktige besluta

att Kumla kommun så fort som möjligt uppvaktar polisen för att
åstadkomma att ett par poliser knyts till resursgruppen Rosen som
kvarterspoliser, samt

att en av poliserna riktar sitt arbete mot Kumlabyområdet.

Allmänna utskottet beslutade den 2 november 1993, § 289, att uppdra åt
skolchefen Anders Nordin att utarbeta förslag till yttrande efter inhämtande
av synpunkter från socialförvaltningen och polisen.

Förslag till yttrande har upprättats.

Allmänna utskottet föreslår fullmäktige

att anta yttrandet.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.
_____

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna förslaget.
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_____

Kommunfullmäktige 1997-06-09

Kommunstyrelsen 1997-05-28

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1997-05-20

Kf § 52

Ks § 60

Au § 125 Dnr 170/97.600

Förslag till reviderad skol- och barnomsorgsplan för Kumla kommun

Kommunfullmäktige beslutade den 23 mars 1992, § 25, att anta skolplan
för Kumla kommun.

Under hösten 1994 utvärderades planen och kommunfullmäktige gav
därefter i uppdrag åt barn- och utbildningsnämnden att utarbeta förslag till
reviderad skolplan.

Barn- och utbildningsnämnden har nu utarbetat förslag till ny barn- och
utbildningsplan.

Dan-Åke Moberg hemställer om att allmänna utskottet skall föreslå
fullmäktige att anta förslaget med den justeringen att första meningen sista
stycket på sidan 11 skall lyda” Skolan skall ge kunskap om och samverka
med kommunens lokala parter inom näringslivet”.

Torbjörn Ahlin föreslår att allmänna utskottet skall föreslå fullmäktige att på
sidan 8 efter första stycket tillägga följande: Försöksverksamhet med lokala
styrelser för dels en barnstuga, dels en låg/mellanstadieskola skall inledas
för att pröva möjligheten att  utveckla lokalt inflytande och ansvar.
Representanter för såväl föräldrar som personal ska ingå i styrelserna. Han
föreslår vidare att sist på sidan 8 skall tilläggas följande: Proven med lokala
skolstyrelser utvärderas efter en försöksperiod. Därefter tas ställning till om
verksamheten med lokala styrelser skall fortsätta och utvidgas.

Allmänna utskottet föreslår fullmäktige

att anta Dan-Åke Mobergs förslag.

Torbjörn Ahlin reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag.
_____
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forts

Kommunfullmäktige 1997-06-09

Kommunstyrelsen 1997-05-28

Kf § 52, forts

Ks § 60, forts

Dan-Åke Moberg yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.

Torbjörn Ahlin yrkar bifall till sitt i allmänna utskottet framställda förslag.

Barbro Holmqvist föreslår att kommunstyrelsen skall föreslå fullmäktige att
stycke 6 på sidan 9 i förslaget skall utgå samt att i stycke 5 på samma sida
skall i första meningen följande ord strykas: ”inom den normala
undervisningen/barnomsorgen.”, vilket alltså innebär att denna mening slutar
med ordet ”möjligt”.

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka allmänna utskottets förslag med det påpekandet att när det på
sidorna 15 och 16 talas om organisationen så menas den nuvarande
organisationen.

Torbjörn Ahlin, Leif Grahn, Kent Sundström och Barbro Holmqvist
reserverar sig mot beslutet till förmån för Torbjörn Ahlins förslag.

Barbro Holmqvist reserverar sig skriftligen till förmån för sitt förslag.
_____

Förslag och yrkanden

Tony Blom (s), och Rolf Östman (v) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.

Torbjörn Ahlin (c), Kent Sundström (fp), Birgitta Ström (c) och Inga
Davidsson-Friberg (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och till
Torbjörn Ahlins i kommunstyrelsen avgivna tilläggsförslag.

Barbro Holmqvist (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med
Holmqvists i  kommunstyrelsen avgivna ändringsförslag. Ulla Jonson (m)
yrkar bifall till Holmqvists ändringsförslag.
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Per Holm (Kd) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och Ahlins
tilläggsförslag samt avslag på Holmqvists ändringsförslag.

                                                                                               forts
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Kommunfullmäktige 1997-06-09

Kf § 52, forts

Annica Eriksson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt avslag på
Holmqvists ändringsförslag.

Fullmäktige justerar avgivna förslag och yrkanden.

Propositionsordning

Ordföranden föreslår följande propositionsordning:

Bifall till kommunstyrelsens förslag i de delar där motförslag inte finns ställs
mot avslag.

Barbro Holmqvists ändringsförslag ställs mot kommunstyrelsens förslag.

Bifall till Torbjörn Ahlins tilläggsförslag ställs mot avslag.

Fullmäktige godkänner propositionsordningen.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla kommunstyrelsens förslag, samt

att avslå Ahlins tilläggsförslag.

Reservationer

Barbro Holmqvist (m), Ulla Jonson (m), Kaj Nilsson (m), Siw Zetterberg
(m), Berry Keller (m), Torbjörn Ahlin (c), Rikard Svärd (c), Inga
Davidsson-Friberg (c), Birgitta Ström (c), Peter Andersson (c), Kent
Sundström (fp), Eva Blomqvist (fp), Per Bolinder (fp), Leif Grahn (Kd),
Barbro Matsman (Kd), Per Holm (Kd) och Bror Lundin (mp) reserverar
sig mot beslutet till förmån för Torbjörn Ahlins förslag.

Barbro Holmqvist (m), Ulla Jonson (m), Kaj Nilsson (m), Elisabeth
Ekestubbe (m), Siw Zetterberg (m) och Berry Keller (m) reserverar sig mot
beslutet till förmån för Barbro Holmqvists förslag.
_____
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Kommunfullmäktige 1997-06-09

Kommunstyrelsen 1997-05-28

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1997-05-20

Kf § 53

Ks § 58

Au § 123 Dnr 154/97.047

Utökat statsbidrag enligt regeringens vårproposition

Regeringen föreslog i vårpropositionen den 15 april 1997 att kommunerna
skall få extra uppräkning av det generella statsbidraget från och med 1997.
För Kumla kommuns del innebär förslaget ett tillskott med 5,7 miljoner
kronor för 1997. Från år 1998 ökar bidraget med ytterligare 6 miljoner
kronor för att åren därefter ligga kvar på denna nivå.

Kommunstyrelsens ordförande Dan-Åke Moberg föreslår fullmäktige efter
beaktande av regeringens intentioner och under förutsättning av att riks-
dagen antar utökningen av statsbidragen

att tillskottet på 5 700 000 kr för år 1997 fördelas med  3 000 000 kr till
barn- och utbildningsnämnden, 2 000 000 kr för år 1997 till socialnämnden
samt 700 000 kr till kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter.

att tillskottet för barn- och utbildningsnämnden skall användas till att
förstärka åtgärderna för barn med behov av särskilt stöd

att de extra medel som tillfaller socialnämnden skall användas för
kvalitetshöjande åtgärder inom vuxenomsorgen

att förstärkningen av oförutsedda medel till kommunstyrelsens förfogande
skall i första hand användas för arbetsmarknadspolitiska åtgärder

att barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och kommunstyrelsen
senast till budgetberedningen 1997 skall presentera en handlingsplan för
användningen av de tillförda medlen - efter årets slut skall, enligt regeringens
önskemål, en noggrann redovisning av hur medlen disponerats ske

forts

Kommunfullmäktige 1997-06-09
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Kommunstyrelsen 1997-05-28

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1997-05-20

Kf § 53, forts

Ks § 58, forts

Au § 123, forts

att för åren 1998 och framåt sker behandling av statsbidragstillskotten i
första hand i samband med budgetberedningens arbete med budget för åren
1998-2000, samt

att det vidare skall framhållas att gällande sparkrav enligt kommun-
fullmäktiges tidigare beslut för åren 1997-1998 till fullo skall genomföras.

Allmänna utskottet föreslår fullmäktige

att anta förslagen.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.
_____

Kommunfullmäktige beslutar

att anta förslagen.
_____

Exp:
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Ekonomiavdelningen
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Kommunfullmäktige 1997-06-09

Kommunstyrelsen 1997-05-28

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1997-05-20

Kf § 54

Ks § 59

Au § 124 Dnr 164/97.170

Bildande av kommunalförbund för räddningstjänsten i Kumla,
Örebro, Hallsbergs och Lekebergs kommuner

Diskussioner har förts mellan företrädare för de politiska ledningarna och
räddningstjänsten i Kumla, Örebro, Hallsbergs och Lekebergs kommuner
om en gemensam organisation för räddningstjänsten i dessa fyra kommuner.

I det förslag som upprättats föreslås att ett kommunalförbund med för-
bundsdirektion bildas. Till direktionen får Kumla kommun utse en av fem
ledamöter samt en ersättare. Förslag till förbundsordning och reglemente
har upprättats.

Den 6 maj 1997 fördes MBL-förhandlingar med SKTF och kommunal.

Kommunfullmäktige föreslås besluta

att bilda ett kommunalförbund, som benämns Nerikes Brandkår, för
räddningstjänsten i Kumla, Örebro, Hallsbergs och Lekebergs kommuner

att anta framlagt förslag till förbundsordning för kommunalförbundet med
tillhörande bilaga med förslag till reglemente för förbundsdirektionen

att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande med kontrasignering av kom-
mundirektören att för Kumla kommuns del underteckna förbundsordningen

att utse ledamot och ersättare till förbundsdirektionen för tiden till och med
1998 års utgång

forts

Kommunfullmäktige 1997-06-09

Kommunstyrelsen 1997-05-28
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Kommunstyrelsens allmänna utskott 1997-05-20

Kf § 54, forts

Ks § 59, forts

Au § 124, forts

att utse revisor och revisorsersättare för revision av kommunalförbundets
verksamhet för den tid som anges i kommunalförbundslagen, samt

att vad som anges i förbundsordningen skall gälla för förbundsordningens
ikraftträdande och verksamhetens igångsättande i kommunalförbundet.

Allmänna utskottet föreslår fullmäktige

att anta förslaget samt att framföra synpunkten att förbundet bör benämnas
Närkes Brandkår i stället för Nerikes Brandkår.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.
_____

Kommunfullmäktige beslutar

att anta förslaget.
_____

Exp:
Hallsbergs kommun
Lekebergs kommun
Örebro kommun
Anders Höög
Anita Andersson
Kommunfullmäktige 1997-06-09

Kommunstyrelsen 1997-05-28
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Kommunstyrelsens allmänna utskott 1997-05-20

Kf § 55

Ks § 62

Au § 127 Dnr 82/97.170

Ny räddningstjänstplan

Enligt regeringsbeslut skall kommunerna senast den 1 juli 1997 ha antagit
nya räddningstjänstplaner, som till skillnad mot de nu gällande även ska
omfatta räddningstjänsten under höjd beredskap.

Räddningschefen Anders Höög har upprättat förslag till ny rädd-
ningstjänstplan.

Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutade den 18 mars 1997, § 86 att
det då upprättade förslaget skulle sändas ut på remiss.

I det nu upprättade förslaget har vissa synpunkter som inkommit i samband
med remissförfarandet inarbetats i förslaget.

Allmänna utskottet föreslår fullmäktige

att anta den nya räddningstjänstplanen.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.
_____

Kommunfullmäktige beslutar

att anta förslaget.
_____

Exp:
Räddningsverket + handling
Länsstyrelsen + handling
Anders Höög
Anita Andersson + handling
Kommunfullmäktige 1997-06-09
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Kommunstyrelsen 1997-05-28

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1997-05-20

Kf § 56

Ks § 61

Au § 126 Dnr 156/97.252

Fastighetsförvärv, fastigheterna Kumla Sylen 10 och Kumla Kumla
11:19

Enligt köpekontrakt köper Kumla kommun fastigheterna Kumla Sylen 10
och Kumla Kumla 11:19, Norra Kungsvägen 20 av Birger Lindmark för en
köpeskilling om  875 000 kr.

Fastigheterna är upptagna i kommunens plan- och byggprogram som bo-
stadsobjekt.

Kontraktet gäller under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande.

Allmänna utskottet föreslår fullmäktige

att godkänna kontraktet.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.
_____

Kommunfullmäktige beslutar

att anta förslaget.
_____

Exp:
Ewa Pettersson
Ekonomiavdelningen
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Kommunfullmäktige 1997-06-09

Kommunstyrelsen 1997-05-28

Kf § 57

Ks § 56 Dnr 155/97.042

Årsredovisning och revisionsberättelse avseende år 1996 för
Stiftelsen Svenska Skoindustrimuseet i Kumla

Stiftelsen Svenska Skoindustrimuseet i Kumla har överlämnat årsre-
dovisning och revisionsberättelse för år 1996.

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige

att lägga ärendet till handlingarna.
_____

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla förslaget.
_____
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Kommunfullmäktige 1997-06-09

Kommunstyrelsen 1997-05-28

Kf § 58

Ks § 57 Dnr 95/97.046

Årsredovisning och revisionsberättelse avseende år 1996 för
Stiftelsen Nygårdshemmet

Stiftelsen Nygårdshemmet har överlämnat årsredovisning och revi-
sionsberättelse för år 1996.

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige

att lägga ärendet till handlingarna.
_____

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla förslaget.
_____
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Kommunfullmäktige 1997-06-09

Kf § 59 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 beslutade den 21 april 1997, § 41

att interpellationen får framställas, samt

att överlämna interpellationen till kommunstyrelsens ordförande.

Interpellationssvar föreligger från kommunstyrelsens ordförande.
_____
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Kommunfullmäktige 1997-06-09

Kf § 60    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 beslutade den 21 april 1997, § 42

att interpellationen får framställas, samt

att överlämna interpellationen till kultur- och fritidsnämndens ordförande.

Svar föreligger från kultur- och fritidsnämndens ordförande.
_____
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Kommunfullmäktige 1997-06-09

Kf § 61

Val till kommunalförbundet Nerikes Brandkår

Enligt förbundsordning för Nerikes Brandkår har kommunfullmäktige i
Kumla att för tiden till och med utgången av år 1988 välja en ledamot och
en ersättare i förbundsdirektionen samt en revisor och en revisorsersättare.

Valutskottet har den 9 juni 1997 avgivit förslag enligt följande

ledamot i förbundsdirektionen Sven-Ove Cederstrand (s)
ersättare i förbundsdirektionen Torbjörn Ahlin (c)
revisor Jan Rohlén (c)
revisorsersättare Bo Bergstrand (s).

Kommunfullmäktige beslutar

att utse ledamot och ersättare enligt förslaget, samt

att utse revisor och revisorsersättare enligt förslaget.
_____

Exp:
Resp vald
Anita Andersson
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Kommunalförbundet Nerikes Brandkår



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Justeringssign      Utdragsbestyrkande

35

Kommunfullmäktige 1997-06-09

Kf § 62 Dnr 352/96.115

Val av nämndeman - Karl-Olov Olsson

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

Kommunfullmäktige beslutade den 21 april 1997, § 38

att remittera ärendet till valutskottet.

Kommunfullmäktige beslutar

att till ny nämndeman utse Roger Arvidsson (s).
_____

Exp:
Roger Arvidsson
Tingsrätten i Hallsberg
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Anita Andersson
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Kommunfullmäktige 1997-05-20

Kf § 63 Dnr 73/97.102

Val av ersättare i socialnämnden efter Åsa Häggström

Kommunfullmäktige har den 21 april 1997, § 40, utsett ersättaren Åsa
Häggström (v) till ny ledamot i socialnämnden.

Kommunfullmäktige beslutar

att till ny ersättare i socialnämnden utse Lena Andersson (v).
_____

Exp:
Socialnämnden
Lena Andersson
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Anita Andersson
Nils-Arne Björk



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Justeringssign      Utdragsbestyrkande

39

Kommunfullmäktige 1997-06-09

Kf § 64

Val till uppdrag efter Sigbritt Collin

Ledamoten i kommunfullmäktige Sigbritt Collin (s) har avlidit.

Kommunledningskontoret har den 21 maj 1997 hos länsstyrelsen begärt ny
sammanräkning för utseende av ledamot i kommunfullmäktige.

Collin var dessutom ersättare i barn- och utbildningsnämnden, valutskottet
och Kumla bostäder AB.

Länsstyrelsen har genom protokoll av den 4 juni 1997 meddelat

att till ny ledamot efter Sigbritt Collin utsetts Liselott Rehnman

att till ny ersättare efter Liselott Rehnman utsetts Eie Larsson (s)

Kommunfullmäktige beslutar

att i övrigt remittera ärendet till valutskottet.
_____

Exp:
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Bength Lundberg
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Kommunfullmäktige 1997-06-09

Kf § 65 Dnr 185/97.102

Avsägelse av kommunalt uppdrag - Perry Holm

Perry Holm (s) har i skrivelse av den 23 maj 1997 avsagt sig uppdraget
som ersättare i miljö- och byggnadsnämnden.

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna avsägelsen, samt

att remittera ärendet till valutskottet.
_____

Exp:
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Perry Holm
Bength Lundberg



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Justeringssign      Utdragsbestyrkande

43

Kommunfullmäktige 1997-06-09

Kf § 66 Dnr 202/97.109

Barbro Holmqvists motion om redovisning i tidskriften Kumlan av
kostnader för kommunens verksamheter

Barbro Holmqvist framlade en motion om redovisning i tidskriften Kumlan
av kostnader för kommunens verksamheter.

I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta

att ett av Kumlans nummer varje år ägnas åt en redovisning av de faktiska
kostnaderna av de olika nyttigheter och förmåner som kommunen erbjuder
och dit våra skattepengar går.

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen
för beredning.
_____
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Exp:
Maria Neselius
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Kommunfullmäktige 1997-06-09

Kf § 67 Dnr 208/97.101

Torbjörn Ahlins m fl motion om mer debatt i fullmäktige

Torbjörn Ahlin m fl framlade en motion om mer debatt i fullmäktige.

I motionen föreslås fullmäktige besluta att i Arbetsordning för kom-
munfullmäktige skriva in

att minst en allmänpolitisk debatt per år ska hållas i kommunfullmäktige och
att tidpunkten för debatten fastställs samtidigt med fullmäktiges årliga
sammanträdeslista

att fullmäktigepresidiet i kommunfullmäktiges dagordning kan infoga ärende
som innebär att tillfälle ges till debatt på aktuellt tema och att detta ska ske
minst två gånger per år samt att fullmäktiges ledamöter till presidiet ska
kunna lämna förslag om lämpligt tema.

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
_____



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Justeringssign      Utdragsbestyrkande

46

Exp:
Maria Neselius
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Kommunfullmäktige 1997-06-09

Kf § 68 Dnr 205/97.101

Barbro Holmqvists interpellation om konferens om förnyelse av
kommunfullmäktiges arbete

Barbro Holmqvist ingav en interpellation till kommunstyrelsens ordförande
med följande frågor:

Vilka idéer framkom under konferensen som skulle kunna öka intresset för
fullmäktiges sammanträden hos kommuninvånarna?

Vilka kommuner har nått framgångar med att få fler åhörare och aktivare
fullmäktigesammanträden genom ”nya grepp”?

Vilka av dessa ”nya grepp” är Du beredd att införa i Kumla?

Kommunfullmäktige beslutar

att interpellationen får framställas, samt

att överlämna interpellationen till kommunstyrelsens ordförande.
_____


