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Kommunfullmäktige 1998-04-20

Plats och tid Kumla Folkets hus, Husaren, måndagen den 20 april 1998
klockan 18.30-21.00

Beslutande, samtliga ledamöter utom Tjänstgörande ersättare

Annica Eriksson Barbro Matsman Per Hermansson
Berndt Andersson Bror Lundin Gun-Britt Andersson
Tony Blom Anna Karlsson §§ 26-30 Arne Önnefors
Gudrun Persson Thomas Andersson
Carl-Gustav Thunström Roger Arvidsson
Bength Lundberg Inga-Lill Eriksson
Barbro Holmqvist Siw Zetterberg
Johan Lagerfelt §§ 26-30 Peter Andersson
Rikard Svärd -
Per Bolinder §§ 26-30 Åke Hedberg

Övriga Torild Hilmersson, sekr

Justerare Yvonne Hagström, Eva Blomqvist

Plats och tid Stadshuset, kanslichefens tjänsterum, torsdagen den 23 april 1998,
klockan 16.00.

Sekreterare ...................................................... §§ 25-30
Torild Hilmersson

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

Justerare .................................................... ....................................................
Yvonne Hagström Eva Blomqvist

     Anslag/Bevis
     Protokoll är justerat

Styrelse/Nämnd  Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 1998-04-20

Datum för uppsättande 1998-04-24 Datum för nedtagande 1998-05-18

Förvaringsplats Kommunledningskontoret
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Underskrift ......................................................
Birgitta Johansson Ellbén
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 Kommunfullmäktige 1998-04-20

Kf § 25

Anmälda förhinder och upprop

Förhinder har anmälts av ledamöterna Annica Eriksson (s), Berndt
Andersson (s), Tony Blom (s), Gudrun Persson (s), Carl-Gustav
Thunström (s), Barbro Holmqvist (m), Rikard Svärd (c), Barbro Matsman
(Kd) och Bror Lundin (mp).

Ersättarna Per Hermansson (s), Gun-Britt Andersson (s), Arne Önnefors
(s), Thomas Andersson (s), Roger Arvidsson (s), Inga-Lill Eriksson (s),
Siw Zetterberg (m), Peter Andersson (c) och Åke Hedberg (mp) har
inkallats för tjänstgöring.

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna anmälda förhinder.
_____
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Kommunfullmäktige 1998-04-20

Kf § 25 a

Temadebatt ”Kommunalpolitik och jämställdhet” samt uttalande
angående import av kvinnor

Temat ”Kommunalpolitik och jämställdhet” debatteras. Debatten inleds av
länsstyrelsens jämställdhetsexpert Isabell Landström-Hedin.

Under debatten föreslår Anette Larsson (v) att fullmäktige skall göra
följande uttalande:

Kumla kommun tar härmed avstånd från all import av kvinnor. Att män som
gjort sig skyldiga till misshandel gång efter annan kan fortsätta importera
kvinnor är för Kumla kommun oförståligt och oacceptabelt. Vi anser att det
snarast bör göras straffbart. Vi vill att regeringen och andra kommuner i
Sverige uppmärksammar denna fråga. Att män helt ostraffat kan importera
kvinnor är för oss obegripligt.

Med anledning av att frågan ej beretts upplyser ordföranden om
bestämmelsen i kommunallagen 5 kap 32 §.

Kommunfullmäktige beslutar

att anta uttalandet.
_____
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Kommunfullmäktige 1998-04-20

Kommunstyrelsen 1998-04-01

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1998-03-17

Kf § 26

Ks § 36

Au § 73    Dnr 14/98.050

Torbjörn Ahlin m fl motion angående upphandling av närodlade
livsmedel

Kommunfullmäktige beslutade den 26 januari 1998, § 9, att till kom-
munstyrelsen för beredning överlämna en motion av Torbjörn Ahlin m fl.

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 livsme-
delstransporter minimeras bl a genom att upphandlingen i ökad utsträckning
anpassas efter årstiderna i närområdet.

Allmänna utskottet beslutade den 3 februari 1998, § 22

att uppdra åt kostchef Ingela Wahlberg att senast den 11 mars 1998 avge
förslag till yttrande.

Förslag till yttrande har upprättats.

                                                                                                                                               forts
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Kommunfullmäktige 1998-04-20

Kommunstyrelsen 1998-04-01

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1998-03-17

Kf § 26, forts

Ks § 36, forts

Au § 73, forts
    
Allmänna utskottet föreslår fullmäktige besluta

att anta yttrandet, samt

att motionen därmed är besvarad.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.
_____

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla kommunstyrelsens förslag.
_____
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Kommunfullmäktige 1998-04-20

Kommunstyrelsen 1998-04-01

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1998-03-17

Kf § 27

Ks § 37

Au § 74 Dnr 74/98.101

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.

Allmänna utskottet föreslår fullmäktige besluta

att godkänna redovisningen.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.
_____

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla förslaget.
_____
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Kommunfullmäktige 1998-04-20

Kommunstyrelsen 1998-04-01

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1998-03-17

Kf § 28

Ks § 38

Au § 75 Dnr 61/98.703

Alkoholpolitiskt program

Sydnärkegruppen beslutade den 25 april 1995, § 4, att uppdra åt
kommunernas socialchefer att närmare utreda samordning av de alko-
holpolitiska programmen och att arbeta med tillståndsgivning.

Den del av det alkoholpolitiska programmet som avser riktlinjer för
tillståndsgivning har tidigare antagits av kommunerna.

Socialcheferna har nu presenterat förslag till Alkoholpolitiskt program
gemensamt för kommunerna i Sydnärke.

Sydnärkegruppen beslutade den 11 februari 1998, § 2, att rekommendera
kommunerna att anta förslag till Alkoholpolitiskt program.

Allmänna utskottet föreslår fullmäktige besluta

att anta förslaget.
_____

Per Holm föreslår att en revidering av det alkoholpolitiska programmet skall
göras nästa mandatperiod.

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka arbetsutskottet förslag med Per Holms tilläggsförslag.
_____

Exp:
Kommunens nämnder Kommunfullmäktige beslutar
Askersunds kommun
Hallsbergs kommun att bifalla förslaget.
Laxå kommun _____
Håkan Hjelm
Kerstin Sjöö
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Kommunfullmäktige 1998-04-20

Kf § 29

Avsägelse av kommunala uppdrag - Tony Blom

Tony Blom (s) har i skrivelse av den 16 mars 1998 avsagt sig samtliga
kommunala uppdrag.

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna avsägelsen, samt

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

Kommunfullmäktige beslutar vidare

att till ledamot i kommunstyrelsen utse ersättaren Björn Eriksson (s),

att till ersättare efter Eriksson utse Thomas Andersson (s)

att till ordförande i styrelsen för Kumla Bostäder AB utse vice ordförande
Dan-Åke Moberg (s),

att till vice ordförande efter Moberg utse Annica Eriksson (s),

att till ledamot i styrelsen för Kumla Fastighets AB utse ersättaren Marianne
Arvidsson (s),

att till ersättare efter Arvidsson utse Carl-Gustav Thunström (s),

att till ersättare för ombud till förbundsmöte i Kommunförbundet Örebro län
utse Björn Eriksson (s), samt

att till ledamot i samarbetskommittén Kumla-Hallsberg utse Thomas
Andersson (s).
_____

Exp:
Länsstyrelsen
Tony Blom
Resp vald
Kumla Bostäder AB
Kumla Fastighets AB
Kommunförbundet Örebro län
Roswitha Liljenhed
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Nils-Arne Björk
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Kommunfullmäktige 1998-04-20

Kf § 30 Dnr 119/98.026

Rolf Östmans motion m fl motion om arbetsvärdering i Kumla
kommun

Rolf Östman (v) m fl framlade en motion om arbetsvärdering i Kumla
kommun.

I motionen föreslår fullmäktige besluta

att Kumla kommun, i samarbete med berörda fackliga organisationer,
utarbetar ett nytt system för arbetsvärdering i kommun

att det nya systemet för arbetsvärdering fokuserar på arbetets innehåll
utifrån att en noggrann beskrivning görs av varje yrkesgrupp.

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
_____


