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Kommunfullmäktige 1998-09-21

Kf § 43

Anmälda förhinder och upprop

Förhinder har anmälts av ledamöterna Bength Lundberg (s), Liselott
Rehnman (s), Göran Arveståhl (m), Sofia Jonsson (c), Inga
Davidsson-Friberg (c), Eva Blomqvist (fp) och Anna Karlsson (v).

Ersättarna Gun-Britt Andersson (s), Sven-Erik Dahlberg (s), Siw
Zetterberg (m), Peter Andersson (c), Per-Arne Mårstad (c) och Sven
Elisson (fp) har inkallats för tjänstgöring.

Därefter förrättas upprop varvid ledamoten Åke Sundeqvist (s) och
inkallade ersättaren Per-Arne Mårstad (c) befinnes ej närvarande.
Ersättaren Inga-Lill Eriksson (s) tjänstgör för Sundeqvist.
_____
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Kommunfullmäktige 1998-09-21

Kommunstyrelsen 1998-09-09

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1998-09-01

Kf § 44

Ks § 75

Au § 197 Dnr 119/98.026

Rolf Östmans m fl motion om arbetsvärdering i Kumla kommun

Kommunfullmäktige beslutade den 20 april 1998 , § 30, att till kom-
munstyrelsen för beredning överlämna en motion av Rolf Östman
m fl.

I motionen föreslås 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.

Allmänna utskottet beslutade den 28 april 1998, § 119

att uppdra åt personalchef Birgitta Nilsson att senast den 26 augusti
1998 avge förslag till yttrande.

Förslag till yttrande har upprättats.

Allmänna utskottet föreslår fullmäktige

att anta yttrandet, samt

att motionen därmed skall anses vara besvarad.
_____

Rolf Östman föreslår fullmäktige

att uppdra åt kommunledningskontoret att utarbeta förslag till
konkreta mål för arbetet med att uppvärdera kvinnodominerade
yrkesgrupper lönemässigt,

att uppdra åt kommunledningskontoret att utarbeta förslag till plan för
genomförande, samt

forts
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Kommunfullmäktige 1998-09-21

Kommunstyrelsen 1998-09-09

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1998-09-01

Kf § 44, forts

Ks § 75, forts

Au § 197

att uppdra åt kommunledningskontoret att redovisa förslagen för
kommunstyrelsen innan årets utgång.

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka allmänna utskottets förslag med Rolf Östmans
tilläggsförslag.
_____

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla förslaget.
_____

Exp:
Thage Arvidsson
Birgitta Nilsson
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Kommunfullmäktige 1998-09-21

Kommunstyrelsen 1998-09-09

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1998-09-01

Kf § 45

Ks § 76

Au § 200          Dnr 211/98.170

Förslag till  förändring av Nerikes Brandkårs förbundsordning
samt antagande av revisionsreglemente

Direktionen för kommunalförbundet Nerikes Brandkår beslutade vid
sammanträde den 15 juni 1998 att föreslå förbundsmedlemmarna
besluta om förändring av förbundsordning samt anta revi-
sionsreglemente för Nerikes Brandkårs revisorer. Den förändrade
förbundsordningen och revisionsreglementet föreslås gälla från och
med den 1 januari 1999.

Med anledning av att förbundsmedlemmarna har fattat beslut rörande
tillsyn av sotning samt ärenden om brandfarliga och explosiva varor
bör förbundsordningen kompletteras med detta.

Nerikes Brandkårs revisorer behandlade på sammanträde den 9 mars
1998 förslag till revisionsreglemente och beslutade föreslå respektive
förbundsmedlem att fastställa revisionsreglementet.

Direktionen för kommunalförbundet Nerikes Brandkår föreslår i
skrivelse av den 26 juni 1998 att kommunfullmäktige beslutar enligt
förslaget.

Allmänna utskottet föreslår fullmäktige

att anta förslaget.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.
_____

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla förslaget.
Exp: _____
Nerikes Brandkår
Eva Axelsson + handl
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Kommunfullmäktige 1998-09-21

Kommunstyrelsen 1998-09-09

Kf § 46

Ks § 77 Dnr 184/98.041

Budgetuppföljning nr 2, 1998

Enligt fullmäktiges beslut § 131/93 skall nämnderna i anslutning till
budgetuppföljningen per den 31 juli lämna redovisning till
fullmäktige.

Redovisning från nämnderna för perioden 1 januari – 31 juli 1998
föreligger.

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige

att godkänna redovisningen.
_____

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla förslaget.
_____

Exp:
Kommunens nämnder
Ekonomiavdelningen
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Kommunfullmäktige 1998-09-21

Kommunstyrelsen 1998-09-09

Kf § 47

Ks § 78 Dnr 245/98.041

Delårsrapport för Kumla kommun

Redovisning av delårsrapport per den 31 juli 1998 har upprättats för
Kumla kommun i enlighet med den kommunala redovisningslag som
gäller fr o m 1998.

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige

att godkänna redovisningen.
_____

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla förslaget.
_____

Exp:
Kommunens nämnder
Ekonomiavdelningen
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Kommunfullmäktige 1998-09-21

Kommunstyrelsen 1998-09-09

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1998-09-01

Kf § 48

Ks § 85

Au § 198         Dnr 190/98.612

Avtal rörande skatteväxling avseende gymnasieskolan

Kommunförbundets i Örebro län styrelse beslöt den 8 juni 1998 att
under förutsättning av Tkol-Gruppens (samverkansgruppen mellan
kommuner och landsting i Örebro län) godkännande rekommendera
länets kommuner att teckna avtal med landstinget om särskild
skatteväxling från och med den 1 januari 1999 med anledning av
ändrade möjligheter för ett landsting att begära ersättning från
gymnasieelevernas hemkommuner.

TkoL-Gruppen beslöt den 24 augusti 1998 att med viss justering god-
känna styrelsens förslag.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade den 26 augusti
1998, § 58 att föreslå barn- och utbildningsnämnden att tillstyrka det
utarbetade förslaget till avtal.

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen

att Kumla kommun tecknar avtal med landstinget om särskild
skatteväxling från och med den 1 januari 1999.
_____

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige

att Kumla kommun tecknar avtal med landstinget om särskild skatte-
växling från och med den 1 januari 1999.
_____

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla förslaget.
_____

Exp:
Barn- och utbildningsnämnden
Ekonomiavdelningen
Kommunförbundet i Örebro län
Örebro läns landsting
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Kommunfullmäktige 1998-09-21

Kommunstyrelsen 1998-09-09

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1998-09-01

Kf § 49

Ks § 86

Au § 199         Dnr 191/98.704

Avtal angående ansvar för inkontinensartiklar i Örebro län

Kommunförbundets i örebro län styrelse beslöt den 8 juni 1998 att
under förutsättning av Tkol-Gruppens (samverkansgruppen mellan
kommuner och landsting i Örebro län) godkännande rekommendera
länets kommuner att teckna avtal med landstinget angående ansvar för
inkontinensartiklar samt rekommenderar vidare skatteväxling från och
med den 1 januari 1999.

TkoL-Gruppen beslöt den 24 augusti 1998 att med viss justering god-
känna styrelsens förslag.

Socialnämnden beslutade den 1 september 1998, § 46, att föreslå
kommunstyrelsen att teckna erforderliga avtal avseende
ansvarsfördelning för inkontinensartiklar och avtal för skatteväxling i
den del som rör inkontinensartiklar.

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen

att teckna avtal med landstinget avseende ansvarsfördelning för
inkontinensartiklar, samt

att teckna avtal för skatteväxling avseende inkontinensartiklar.
_____

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige

att teckna avtal med landstinget avseende ansvarsfördelning för
inkontinensartiklar, samt

att teckna avtal för skatteväxling avseende inkontinensartiklar.
_____

Exp:
Socialnämnden             Kommunfullmäktige beslutar
Ekonomiavdelningen
Kommunförbundet i     att bifalla förslaget.
Örebro län                     _____
Örebro läns landsting
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Kommunfullmäktige 1998-09-21

Kommunstyrelsen 1998-06-17

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1998-06-09

Kf § 50

Ks  § 75

Au § 161

Utökat statsbidrag

Enligt regeringens förslag i vårpropositionen den 14 april 1998 kom-
mer kommunerna att få utökat statsbidrag från och med 1998.

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen

att totalt avsätta 2 miljoner kronor för särskilda insatser i grundskolan
under läsåret 1998/99,

att bevilja barn- och utbildningsnämnden tilläggsanslag i 1998 års
budget med 1 miljon kronor avseende höstterminen 1998,

att tilläggsanslaget täcks av utökat statsbidrag 1998,

att finansiering av kostnaderna för år 1999 hänskjuts till budgetbered-
ningen,

att barn- och utbildningsnämnden skall presentera en handlingsplan
för hur pengarna ska användas.
_____

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta

att totalt avsätta 2 miljoner kronor för särskilda insatser i grundskolan
under läsåret 1998/99,

att bevilja barn- och utbildningsnämnden tilläggsanslag i 1998 års
driftbudget med 1 miljon kronor avseende höstterminen 1998, samt

att tilläggsanslaget täcks av utökat statsbidrag 1998.

att finansiering av kostnaderna för år 1999 hänskjuts till budgetbered-
ningen, samt

forts
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Kommunfullmäktige 1998-09-21

Kommunstyrelsen 1998-06-17

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1998-06-09

Kf § 50

Ks § 75, forts

Au § 161, forts

att barn- och utbildningsnämnden skall presentera en handlingsplan
för hur pengarna ska användas.
_____

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla förslaget.
_____

Exp:
Ekonomiavdelningen
Barn- och utbildningsnämnden
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Kommunfullmäktige 1998-09-21

Kommunstyrelsen 1998-06-03

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1998-05-27

Kf § 51

Ks § 64

Au § 140 Dnr 159/98.107

Ändring av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen för
Kumla Bostäder AB

Styrelsen för Kumla Bostäder AB har föreslagit kommunfullmäktige
att ändra antalet styrelseledamöter till fem samt fem personliga supp-
leanter.

Torbjörn Ahlin föreslår att kommunledningskontoret ges i uppdrag att
utarbeta förslag till former för en aktivare information till kommunsty-
relsen och dess allmänna utskott om verksamheten i kommunens före-
tag i anslutning till kommunfullmäktiges uppdrag till kommunstyrel-
sen att ha uppsikt över verksamheten i de företag som kommunen helt
eller delvis äger.

Allmänna utskottet föreslår fullmäktige

att styrelsen för Kumla Bostäder AB skall bestå av fem ledamöter med
fem personliga suppleanter, samt

att entlediga samtliga ledamöter och suppleanter och därefter förrätta
nytt val till styrelsen.

Vidare beslutar allmänna utskottet att bifalla Torbjörn Ahlins förslag.
_____

Torbjörn Ahlin föreslår att styrelsen skall bestå av sju ledamöter med
lika många personliga suppleanter.

Rolf Östman, Kent Sundström, Lars-Åke Kjellman och Per Holm
yrkar bifall till Torbjörn Ahlins förslag.

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige

att tillstyrka allmänna utskottets förslag.
                              forts
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Kommunfullmäktige 1998-09-21

Kommunstyrelsen 1998-06-03

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1998-05-27

Kf § 51, forts

Ks § 64 , forts

Au § 140, forts

Torbjörn Ahlin, Rolf Östman, Kent Sundström, Lars-Åke Kjellman
och Per Holm reserverar sig mot beslutet till förmån för Ahlins för-
slag.
_____

Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni, § 39 att bordlägga
ärendet.
_____

Ärendet återupptas till behandling.

Torbjörn Ahlin (c) föreslår att styrelsen skall bestå av sju ledamöter
och lika många personliga suppleanter.

Rolf Östman (v) yrkar bifall till Ahlins förslag.

Dan-Åke Moberg (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Bror Lundin (mp) tillstyrker kommunstyrelsens förslag om fem
ledamöter och föreslår att val av ny styrelse sker vid ordinarie val för
den nya mandatperioden.

Följande propositionsordning fastställes:

Kommunstyrelsens förslag om antalet ledamöter och ersättare ställs
mot Torbjörn Ahlins förslag.

Därefter ställs Bror Lundins förslag om tidpunkten för val av ny
styrelse mot kommunstyrelsens förslag.

Då ordföranden finner övervägande bifall för kommunstyrelsens
förslag om antalet ledamöter och suppleanter begäres votering.

Följande voteringsproposition fastställes: Den som vill bifalla
kommunstyrelsens förslag röstar Ja, och den som vill bifalla Ahlins
förslag röstar Nej.

                                                                                                  forts
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Kommunfullmäktige 1998-09-21

Kf § 51, forts

I voteringen som redovisas i bilagan till protokollet avgavs 24
Ja-röster och 19 Nej-röster.

Kommunfullmäktige har således beslutat

att bifalla kommunstyrelsens förslag om antal ledamöter och
suppleanter.

Kommunfullmäktige beslutar vidare

att bifalla kommunstyrelsens förslag om entledigande och nyval.
_____

Exp:
Kumla Bostäder AB
Ledamöter och suppleanter i styrelsen för
Kumla Bostäder AB
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Kommunfullmäktige 1998-09-21

Kf 52

Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen för Kumla Bostäder
AB

Kommunfullmäktige beslutar

att till ledamöter och suppleanter i styrelsen för Kumla Bostäder AB
för tiden intill slutet av ordinarie bolagsstämman år 1999 utse
följande:

Ledamöter Suppleanter

Dan-Åke Moberg, ordf Kristina Cederberg
Annika Eriksson, v ordf Eie Larsson
Marianne Arvidsson Kerstin Bergström
Leif Grahn, gruppledare Gunnar Persson
Willy Jonson Ingvar Olofsson

_____

Exp:
Resp vald
Kumla Bostäder AB
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Kommunfullmäktige 1998-09-21

Kf § 53 Dnr 164/98.024

Kent Sundströms interpellation om löneläget för lärare

Kent Sundström (fp) ingav en interpellation till barn- och
utbildningsnämndens ordförande med följande frågor:

Hur är löneläget för lärare anställda av Kumla kommun dels i
förhållande till riket, dels i förhållande till närliggande kommuner?

Tror Du att löneläget i Kumla är så bra att det attraherar tillräckligt
många duktiga ungdomar till läraryrket?

Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 1998, § 42

att interpellationen får framställas, samt

att överlämna interpellationen till barn- och utbildningsnämndens
ordförande.

Svar föreligger från barn- och utbildningsnämndens ordförande.
_____
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Kommunfullmäktige 1998-09-21

Kf § 54 Dnr 243/98.735

Bror Lundins interpellation angående hyresuttag i särskilda
boendeformer

Bror Lundin ingav en interpellation till socialnämndens ordförande
med följande frågor:

Är Kumla kommuns utredning om hyressättningen i särskilda
boendeformer klar? Om svaret är ja, vad blev resultatet?

Om utredningen är klar, har kontakt tagits med sydnärkeskommunerna
för fortsatt samordning av taxorna?

Av den händelse att ett utredningsförslag ej föreligger, när kan det
förväntas bli klart?

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna interpellationen till socialnämndens ordförande.
_____

Exp:
Kjell Hellberg
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Kommunfullmäktige 1998-09-21

Kf § 55 Dnr 250/98.710

Rolf Östmans interpellation angående kösituation och
gruppstorlekar i barnomsorgen.

Rolf Östman avgav en interpellation till ordföranden i barn- och
utbildningsnämnden med följande frågor:

Är du beredd att åter öppna de avdelningar som lades ner inför
hösten?

Är du beredd att verka för minskade barngrupper på dagis?

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna interpellationen till ordföranden i barn- och
utbildningsnämnden.
_____

Exp:
Annica Eriksson
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Kommunfullmäktige 1998-09-21

Kf § 56 Dnr 263/98.210

Rolf Östmans och Mårten Franzsons motion angående etablering
av lågprismarknad vid Vägtorget

Rolf Östman (v) och Mårten Franzson (v) framlade en motion
angående etablering av lågprismarknad vid Vägtorget.

I motionen föreslås fullmäktige besluta

att beslutet om etablering av lågprismarknad vid Vägtorget ej ska
fattas under 1998,

att i första hand en opinionsundersökning eller i andra hand en
folkomröstning i frågan görs under hösten.

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
_____

Exp:
Birgitta Johansson Ellbén



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Justeringssign      Utdragsbestyrkande

20

Kommunfullmäktige 1998-09-21

Kf § 57 Dnr 248/98.219

Per Holms m fl motion om Kumla centrum.

Per Holm (kd), Torbjörn Ahlin (c), Barbro Holmqvist (m), Bror
Lundin (mp), Kent Sundström (fp) och Rolf Östman (v) har den 14
september 1998 inlämnat en motion om Kumla centrum.

I motionen föreslås fullmäktige besluta

att Kumla kommun initierar en utredning om Kumla centrums
utveckling och framtid in på 2000-talet. Berörda parter ska därvid vara
företrädda i utredningen. Exempel på berörda parter är handel,
fastighetsägare, hyresgäster, föreningsliv och kommunen.

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
_____

Exp:
Birgitta Johansson Ellbén
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Kommunfullmäktige 1998-09-21

Kf § 58 Dnr 219/98.625

Kent Sundströms motion angående kamratstödjare på skolorna i
Kumla

Kent Sundström (fp) har den 27 juli 1998 inlämnat en motion
angående kamratstödjare på skolorna i Kumla.

I motionen föreslås fullmäktige besluta

att Kumla kommun utbildar arbetslösa ungdomar till kamratstödjare,
samt att dessa placeras ut på kommunens grundskolor för att hjälpa till
att motverka mobbing.

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
_____

Exp:
Birgitta Johansson Ellbén
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Kommunfullmäktige 1998-09-21

VOTERING VID KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE DEN 21
SEPTEMBER 1998

§ 51

Ja Nej Avst
S

Dan-Åke Moberg x
Annica Eriksson x
Sven-Ove Cederstrand x
Berndt Andersson x
Kerstin Bergström 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
Gun-Britt Ahlin x
Sven-Inge Carlsson x
Per Hermansson x
Gun-Britt Andersson x
Sven-Erik Dahlberg x
Inga-Lill Eriksson x

M

Barbro Holmqvist x
Johan Lagerfelt x
Ulla Jonson x
Kaj Nilsson x
Elisabet Ekestubbe x
Siw Zetterberg x

C

Torbjörn Ahlin x
Rikard Svärd x
Birgitta Ström x
Peter Andersson x
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§ 51, forts

Ja Nej Avst
Fp

Kent Sundström x
Sven Elisson x
Per Bolinder x

Kd

Leif Grahn x
Barbro Matsman x
Per Holm x

V

Rolf Östman x
Anette Larsson x
Mårten Franzson x

Mp

Bror Lundin x

Ordförande
Marianne Arvidsson x

Summa 24 19


