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

Kommunfullmäktige 1998-01-26

Kf § 1

Anmälda förhinder och upprop

Förhinder har anmälts av ledamöterna Sven-Ove Cederstrand (s) och Tony
Blom (s). Ersättarna Arne Önnefors (s) och Thomas Andersson (s) har
inkallats för tjänstgöring.

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna anmälda förhinder.

Därefter förrättas upprop varvid ledamoten Eva Blomqvist (fp) befinnes ej
närvarande. Ersättaren Sven Elisson (fp) tjänstgör för Blomqvist.
_____
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Kommunfullmäktige 1998-01-26

Kommunstyrelsen 1998-01-14

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1997-12-16

Kf § 2

Ks § 2

Au § 288 Dnr 311/97.611

Ulla Jonsons motion om sommarskola för grundskoleelever med
betyget icke godkänd

Kommunfullmäktige beslutade den 20 oktober 1997, § 89, att till
kommunstyrelsen för beredning överlämna en motion av Ulla Jonson.

I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta

att kommunen erbjuder sommarskola några veckor med början sommaren
1998 för icke godkända elever i åk 8 och 9, i svenska, engelska och
matematik. Undervisningen ska givetvis vara frivillig.

Allmänna utskottet beslutade den 28 oktober 1997, § 244

att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att senast den 10 december
1997 avge förslag till yttrande.

Förslag till yttrande har upprättats.
_____

Allmänna utskottet föreslår fullmäktige besluta

att anta yttrandet med den ändringen att sista meningen i yttrandet ändras till
följande:

Kommunfullmäktige föreslås vidare uppdra åt barn- och utbildnings-
nämnden att beskriva kostnader för ”sommarskolan”.
_____

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige

att bifalla allmänna utskottets förslag.
_____
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Kommunfullmäktige 1998-01-26

Kf § 2, forts

Mårten Franzson (v) föreslår tillägget att undervisningen i första hand skall
bedrivas av behöriga ämneslärare.

Annica Eriksson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla kommunstyrelsens förslag, samt

att avslå Franzsons tilläggsförslag.
_____

Exp:
Barn- och utbildningsnämnden
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Kommunfullmäktige 1998-01-26

Kommunstyrelsen 1998-01-14

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1997-10-28

Kf § 3

Ks § 3

Au § 289 Dnr 272/97.100

Dan-Åke Mobergs m fl motion om projekt för att kvalitetssäkra
delar av kommunens verksamheter

Kommunfullmäktige beslutade den 20 oktober 1997, § 90, att till
kommunstyrelsen för beredning överlämna en motion av Dan-Åke Moberg
m fl.

I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta

att ett projekt för att kvalitetssäkra delar av kommunens verksamheter
omedelbart startas

att kontakt tas med kommunförbundet för att efterhöra deras intresse att
delta i projektet

att en arbetsgrupp tillsättes för projektet samt för det fortsatta arbetet med
att kvalitetssäkra kommunens samtliga verksamheter.

Allmänna utskottet beslutade den 28 oktober 1997, § 245

att uppdra åt kommunledningskontoret att senast den 10 december 1997
avge förslag till yttrande.

Förslag till yttrande har upprättats.

_____

Torbjörn Ahlin föreslår att man i yttrandet skall lägga till att miljösäkring
integreras i kvalitetsarbetet.

Dan-Åke Moberg yrkar bifall till upprättat förslag till yttrande.

Allmänna utskottet föreslår fullmäktige besluta

att anta förslag till yttrande.

Torbjörn Ahlin reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget för
slag.

_____

                                                                                                forts
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Kommunfullmäktige 1998-01-26

Kommunstyrelsen 1998-01-14

Kf § 3, forts

Ks § 3, forts

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

Leif Grahn föreslår att man efter stycke två under rubriken ”Genomfö-
rande” i motionssvaret skall föra in följande:

”I kvalitetssäkringsarbetet är uppföljningen en mycket väsentlig del.
Hur utvärderingen av verksamheterna skall utformas kommer därför
att vara en viktig fråga i kvalitetssäkringsprojektet”.

Torbjörn Ahlin yrkar bifall till Leif Grahns förslag.

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige

att bifalla allmänna utskottets förslag.

Torbjörn Ahlin, Kent Sundström och Leif Grahn reserverar sig mot beslutet
till förmån för Ahlins och Grahns respektive förslag.
_____

Torbjörn Ahlin (c) yrkar bifall till sitt i kommunstyrelsens avgivna
tilläggsförslag.

Annica Eriksson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla kommunstyrelsens förslag, samt

att avslå Ahlins tilläggsförslag.

Torbjörn Ahlin (c), Sofia Jonsson (c), Rikard Svärd (c), Inga Davidsson-
Friberg (c) och Birgitta Ström (c) reserverar sig mot beslutet till förmån för
Ahlins förslag.
_____
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Kommunfullmäktige 1998-01-26

Kommunstyrelsen 1998-01-14

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1997-10-28

Kf § 4

Ks § 5

Au § 291 Dnr 302/97.103

Per Holms motion om inrättande av en kommungemensam utvär-
deringsfunktion

Kommunfullmäktige beslutade den 20 oktober 1997, § 93, att till
kommunstyrelsen för beredning överlämna en motion av Per Holm.

I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta

att det inrättas en kommungemensam utvärderingsfunktion.

Allmänna utskottet beslutade den 28 oktober 1997, § 248

att uppdra åt kommunledningskontoret att senast den 10 december 1997
avge förslag till yttrande.

Förslag till yttrande har upprättats.
_____

Allmänna utskottet föreslår fullmäktige

att anta yttrandet.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.
_____

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla förslaget.
_____
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Kommunfullmäktige 1998-01-26

Kommunstyrelsen 1998-01-14

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1997-10-28

Kf § 5

Ks § 4

Au § 290 Dnr 290/97.612

Rolf Östmans m fl motion om huvudmannaskapet för Alléskolan

Kommunfullmäktige beslutade den 20 oktober 1997, § 92, att till
kommunstyrelsen för beredning överlämna en motion av Rolf Östman m fl.

I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta

att kommunen verkar för att ett kommunalförbund för Alléskolan skapas
och

att en brukarstyrelse med elevmajoritet införs.

Allmänna utskottet beslutade den 28 oktober 1997, § 247

att uppdra åt kommunledningskontoret att senast den 10 december 1997
avge förslag till yttrande.

Förslag till yttrande har upprättats.
_____

Allmänna utskottet föreslår fullmäktige

att anta yttrandet.
_____

Rolf Östman föreslår att Kumla kommun skall verka för en bred
representation från så många partier som möjligt i kommunalförbundet.

Dan-Åke Moberg  och Torbjörn Ahlin yrkar bifall till Rolf Östmans förslag.

forts

Kommunfullmäktige 1998-01-26
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Kommunstyrelsen 1998-01-14

Kf § 5, forts

Ks § 4, forts

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige

att bifalla allmänna utskottets förslag samt

att kommunen skall verka för en bred representation från så många partier
som möjligt i kommunalförbundet.
_____

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla kommunstyrelsens förslag.
_____
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Kommunfullmäktige 1998-01-26

Kommunstyrelsen 1998-01-14

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1997-10-28

Kf § 6

Ks § 6

Au § 292 Dnr 271/97.731

Kent Sundströms motion om inrättande av lokal äldre- och han-
dikappombudsman

Kommunfullmäktige beslutade den 20 oktober 1997, § 91, att till
kommunstyrelsen för beredning överlämna en motion av Kent Sundström.

I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta

att kommunen tillsätter en tjänst kombinerad som äldre- och handi-
kappombudsman.

Allmänna utskottet beslutade den 28 oktober 1997, § 246

att uppdra åt sociala rådet att senast den 10 december 1997 avge förslag
till yttrande.

Förslag till yttrande har upprättats.
_____

Kent Sundström yrkar bifall till motionen.

Dan-Åke Moberg yrkar bifall till sociala rådets förslag till yttrande.

Allmänna utskottet föreslår fullmäktige

att anta sociala rådets förslag till yttrande.

Kent Sundström reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag.
_____

                                                                                             forts
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Kommunfullmäktige 1998-01-26

Kommunstyrelsen 1998-01-14

Kf § 6, forts

Ks § 6, forts

Kent Sundström föreslår att man genom samarbete med sydnärkegruppen
genomför tillsättandet av en tjänst kombinerad som äldre- och
handikappombudsman.

Torbjörn Ahlin yrkar bifall till Kent Sundströms förslag.

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige

att bifalla allmänna utskottets förslag.

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

Kent Sundström (fp) yrkar bifall till sitt i kommunstyrelsen avgivna förslag.

Berndt Andersson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Bror Lundin (mp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägget att
en uppföljning och utvärdering sker under år 1999.

Annica Eriksson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och Lundins
tilläggsförslag.

Kommunfullmäktige fastställer följande propositionsordning.

Bifall till kommunstyrelsens förslag ställs mot bifall till Sundströms förslag.
Därefter ställs bifall till Lundins tilläggsförslag mot avslag.

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla kommunstyrelsens förslag, samt

att bifalla Lundins tilläggsförslag.

                                                                                                   forts



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Justeringssign      Utdragsbestyrkande

14

Kommunfullmäktige 1998-01-26

Kf § 6, forts

Kent Sundström (fp), Sven Elisson (fp), Per Bolinder (fp), Torbjörn Ahlin
(c) och Birgitta Ström (c) reserverar sig mot beslutet till förmån för
Sundströms förslag.
_____

Exp:
Sociala rådet
Väntjänsten Nätverket
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Kommunfullmäktige 1998-01-26

Kommunstyrelsen 1998-01-14

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1997-12-16

Kf § 7

Ks § 7

Au § 293 Dnr 375/97.003

Upphävande av redovisningsreglemente för Kumla kommun

Kommunfullmäktige antog den 16 mars 1987, § 15, redovisningsreg-
lemente för Kumla kommun. I reglementet finns föreskrifter om den
löpande bokföringen, bestämmelser om bokslut och årsredovisning,
värderingsregler, regler för kontroll m m.

Den kommunla redovisningen kommer från och med den 1 januari 1998
att regleras av en särskild lag, lag om kommunal redovisning (SFS
1997:614). Lagen innehåller föreskrifter och bestämmelser som innebär att
redovisningsreglementet blir överflödigt.

Ekonomichef Ronny Salomonsson föreslår i skrivelse av den 1 december
1997 att redovisningsreglementet för Kumla kommun upphäves från och
med den 1 januari 1998.

Allmänna utskottet föreslår fullmäktige

att redovisningsreglementet för Kumla kommun upphäves från och med den
1 januari 1998.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.
_____

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla förslaget.
_____

Exp:
Ronny Salomonsson
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Kerstin Sjöö

Kommunfullmäktige 1998-01-26

Kf § 8 Dnr 8/98.005

Ulla Jonsons fråga angående anpassning av kommunens datasystem
till år 2000

Ulla Jonson (m) ställer följande fråga till kommunstyrelsens ordförande.

Har Kumla kommun vidtagit några åtgärder för att anpassa datorsystemen
till år 2000?

Frågan besvaras av kommunstyrelsens ordförande Dan-Åke Moberg (s).
_____
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Kommunfullmäktige 1998-01-26

Kf § 9 Dnr 14/98.050

Torbjörn Ahlins m fl motion angående upphandling av närodlade
livsmedel

Torbjörn Ahlin (c) m fl framlade en motion angående upphandling av
närodlade livsmedel. I motionen föreslås fullmäktige besluta

att Kumla kommun verkar för

att den länsgemensamma upphandlingen av livsmedel (och givetvis
kommunens eventuella egna upphandling) anpassas efter kunskapen om
olika ursprungsmarknaders användning av bekämpningsmedel, antibiotika
och tillväxthormoner

att upphandlingen (och givetvis kommunens eventuella egna upphandling) av
livsmedel även inriktas på KRAV-märkta livsmedel, för varugrupper där ett
tillräckligt utbud finns (i nuläget t ex mjölk och grönsaker)

att upphandlingen görs så att miljöpåverkan genom långa livs-
medelstransporter minimeras bl a genom att upphandlingen i ökad
utsträckning anpassas efter årstiderna i närområdet.

Kommunfullmäktige beslutar

att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.
_____

Exp:
Birgitta Ellbén


