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Kommunfullmäktige 2000-03-20

Kf § 24

Anmälda förhinder och upprop

Förhinder har anmälts av ledamöterna Yvonne Hagström (s), Irene
Östlund (s), Göran Arveståhl (m), Irene Welander (m) samt Barbro
Matsman (kd).

Ersättarna Gun-Britt Ahlin (s), Marwan Barakat (s), Sam Södergren
(m), Willy Jonson (m), Zitha Ahlin (c) samt Berith Grahn (kd) har
inkallats för tjänstgöring.

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna anmälda förhinder.
_____
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Kommunfullmäktige 2000-03-20

Kommunstyrelsen 2000-03-08

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2000-02-29

Kf § 25

Ks § 21

Au § 63    Dnr 319/99.101

Margareta Hultman Brikells motion angående förbättrade demo-
kratiska arbetsformer för samtliga partier

Kommunfullmäktige beslutade den 22 november 1999, § 79, att till
kommunstyrelsen för beredning överlämna en motion av Margareta
Hultman-Brikell.

I motionen föreslås fullmäktige besluta

att före kommunstyrelsen samlas minst en representant från varje
parti, representerat i Kumlas fullmäktige, för att få information och
diskutera de aktuella ärendena. Inga beslut tas, diskussionen skall
kunna vara fri, endast minnesanteckningar skrivs,

att vid dessa möten sedvanligt mötesarvode utgår,

att samtliga partier erbjuds att med en representant närvara då nämn-
derna föredrar sina budgetäskanden vid budgetberedningen,

att denna representant har rätt att ställa frågor och delta i diskussionen,
samt

att denna partirepresentants kostnader (förlorad arbetsförtjänst,
arvode) ersätts av respektive parti och ej belastar kommunens kassa.

Arbetsutskottet beslutade den 7 december 1999, § 360

att uppdra åt kommunledningskontoret att senast den 23 februari 2000
avge förslag till yttrande.

Förslag till yttrande har upprättats.

Arbetsutskottet föreslår fullmäktige

att anta yttrandet, samt

att motionen därmed skall anses vara besvarad.
_____ forts
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Kommunfullmäktige 2000-03-20

Kommunstyrelsen 2000-03-08

Kf § 25, forts

Ks § 21,  forts

Per Holm föreslår att partier som inte deltar i arbetsutskottet skall ha
närvaro- och yttranderätt vid budgetberedningen samt vid efterföl-
jande bokslutsdiskussioner under den resterande mandatperioden.

Per Holm föreslår vidare att en långsiktig lösning för deltagande i
budgetberedningen och bokslutsdiskussioner utarbetas efter valet.

Vidare yrkar Per Holm avslag på motionen.

Margareta Hultman Brikell  och Torbjörn Ahlin yrkar bifall till Per
Holms förslag.

Då ordförande finner övervägande bifall till arbetsutskottets förslag
begärs votering.

Följande voteringsproposition fastställes: Den som bifaller arbetsut-
skottets förslag röstar Ja. Den som det ej vill röstar Nej.

I voteringen avges följande röster:

Ja: Dan-Åke Moberg, Annica Eriksson, Sven-Ove Cederstrand,
Marianne Arvidsson, Björn Eriksson och Carl-Gustav Thunström.

Nej:  Torbjörn Ahlin, Per Holm, Kent Sundström, Lars-Åke Kjellman,
Sören Götemo, Mårten Franzson och Margareta Hultman-Brikell.

Kommunstyrelsen har således beslutat föreslå fullmäktige

att bifalla Per Holms förslag.

Dan-Åke Moberg, Annica Eriksson, Sven-Ove Cederstrand, Marianne
Arvidsson, Björn Eriksson och Carl-Gustav Thunström reserverar sig
till förmån för arbetsutskottets förslag.
_____

Annica Eriksson (s) och Katarina Hansson (s) yrkar bordläggning av
ärendet.

Margareta Hultman Brikell (v) yrkar att ärendet avgörs idag.

                                                                                                        forts
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Kommunfullmäktige 2000-03-20

Kf § 25, forts

Kommunfullmäktige beslutar

att bordlägga ärendet.
_____
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Kommunfullmäktige 2000-03-20

Kommunstyrelsen 2000-03-08

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2000-02-29

Kf § 26

Ks § 22

Au § 64 Dnr 59/00.042

Ombudgetering av investeringar från år 1999 till budget för år
2000

Efter genomgång med företrädare för facknämnderna den 10 februari
2000 föreslår ekonomichefen i en skrivelse att ombudgetering av
investeringar från 1999 till 2000 års budget sker enligt bilagda för-
teckning med sammanlagt 8 157 000 på utgiftssidan och 298 000 kro-
nor på inkomstsidan dvs en sammanlagd nettoutgift om 7 859 000
kronor.

Arbetsutskottet föreslår fullmäktige

att bifalla förslaget.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka  förslaget.
_____

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla förslaget.
_____

Exp:
Ekonomiavdelningen
Kommunens nämnder
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Kommunfullmäktige 2000-03-20

Kommunstyrelsen 2000-03-08

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2000-02-29

Kf § 27

Ks § 23

Au § 65 Dnr 58/00.042

Överföring av budgetavvikelser i bokslut för år 1999 till budget
för år 2000

Efter genomgång med företrädare för facknämnderna den 10 februari
2000 föreslår ekonomichef Ronny Salomonsson i en skrivelse att netto
1 367 000 kronor av 1999 års budgetavvikelser överföres till 2000 års
budget i enlighet med bifogade förteckning.

Dan-Åke Moberg föreslår i en skrivelse av den 28 februari 2000 att de
underskott som finns i 1999 års bokslut inte förs över till 2000 års
budget.

Arbetsutskottet föreslår fullmäktige

att de nämnder som redovisar underskott i 1999 års bokslut ej belastas
med någon överföring till 2000 års budget,

att detta är ett engångsmässigt avsteg från principen att varje nämnd
skall bära med sig sina resultat från föregående år,

att de nämnder som redovisar underskott i 1999 års bokslut skall
lämna särskild rapport till kommunstyrelsens aprilsammanträde,

att rapporterna skall ge en redovisning av nuvarande ekonomiska läge
och innehålla en helårsprognos för år 2000 samt en beskrivning av
redan vidtagna eller planerade åtgärder för att klara den ekonomiska
situationen under år 2000 och framåt,

att överföring av överskott till 2000 års budget sker med 2 578 000
kronor till kommunstyrelsen samt 489 000 kronor till miljö- och
byggnadsnämnden, samt

att riktlinjer för hur den löpande uppföljningsverksamheten i fortsätt-
ningen  skall ske, utarbetas av kommunstyrelsen.
_____

             forts
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Kommunfullmäktige 2000-03-20

Kommunstyrelsen 2000-03-08

Kf § 27, forts

Ks § 23,  forts

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.
_____

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla förslaget.
_____

Exp:
Ekonomiavdelningen
Kommunens nämnder
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Kommunfullmäktige 2000-03-20

Kf § 28    Dnr 77/00.600

Åsa Häggströms interpellation angående stresstålighet som öns-
kemål vid anställning

Åsa Häggström (v) ingav en interpellation till barn- och utbildnings-
nämndens ordförande med följande frågor:

Anser du att arbetsmiljön inom kommunen skall vara sådan att den
bygger på att personalen är stresstålig?

Forskare säger att det inte finns stresståliga personer, alltså måste
ovanstående annonsformulering vara felaktig, eller hur?

Kommunfullmäktige beslutade den 28 februari 2000, § 23

att överlämna interpellationen till barn- och utbildningsnämndens ord-
förande.

Svar föreligger från barn- och utbildningsnämndens ordförande.
_____
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Kommunfullmäktige 2000-03-20

Kf § 29 Dnr 85/00.102

Avsägelse av kommunalt uppdrag – Lars-Åke Kjellman

Lars-Åke Kjellman (m) har i skrivelse av den 29 februari 2000 avsagt
sig uppdraget som ersättare i direktionen för Sydnärkes utbildnings-
förbund.

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna avsägelsen, samt

att till ny ersättare i direktionen för Sydnärkes utbildningsförbund utse
Elisabet Centervärn (m).
_____

Exp:
Elisabet Centervärn
Sydnärkes utbildningsförbund
Birgitta Johansson Ellbén
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Kommunfullmäktige 2000-03-20

Kf § 30  Dnr 66/00.102

Fyllnadsval efter Bushra Abdul Wahab

Bushra Abdul Wahab har i skrivelse av den 14 februari 2000 avsagt
sig uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

Kommunfullmäktige beslutade den 28 februari 2000, § 21,

att godkänna avsägelsen, samt

att remittera ärendet till valutskottet.

Kommunfullmäktige beslutar

att till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden utse Christer
Thörner (s).
_____

Exp:
Barn- och utbildningsnämnden
Christer Thörner
Nils-Arne Björk
Birgitta Johansson Ellbén
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Kommunfullmäktige 2000-02-20

Kf § 31 Dnr 79/00.730

Lars-Åke Kjellmans interpellation angående arbetssituationen för
äldreomsorgens personal

Lars Åke Kjellman (m) ingav en interpellation till socialnämndens
ordförande med följande frågor:

Hur ser den handlingsplan ut, som måste finnas för att vända den
akuta personalsituationen, till en arbetsatmosfär som leder till en ökad
arbetstillfredsställelse för personalen?

Hur har utvärderingen av utbildningen som genomförts eller pågår, för
en del grupper utfallit och på vilket sätt har uppföljningen genom-
förts?

På vilket sätt har upphandlingen genomförts vad det beträffar urvalet
av de uppdragstagare för den nämnda utbildningen, som förhopp-
ningsvis i kokurrens lämnat anbud?

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna interpellationen till socialnämndens ordförande.
_____


