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Kommunfullmäktige 2000-04-25

Kf § 32

Anmälda förhinder och upprop

Förhinder har anmälts av ledamöterna Carl-Gustav Thunström (s),
Yvonne Hagström (s), Kjell Hellberg (s), Katarina Hansson (s),
Thomas Andersson (s), Irene Welander (m), Kent Sundström (fp),
Göran Larsson (kd) och Margareta Hultman-Brikell (v).

Ersättarna Gun-Britt Ahlin (s), Roger Arvidsson (s), Marvan
Barakat (s), Siv Arvebrink (s), Arne Önnefors (s), Sören Götemo (m),
Eva Blomqvist (fp), Berith Grahn (kd) och Per Eklund (v) har inkal-
lats för tjänstgöring.

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna anmälda förhinder.

Därefter förrättas upprop varvid ledamoten Johan Lagerfelt (m) befin-
nes ej närvarande. Ersättaren Willy Jonson (m) inträder för Lagerfelt.
_____
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Kommunfullmäktige 2000-04-25

Kf § 32 a

Dagordningen

Ordföranden Sven-Ove Cederstrand (s) föreslår att som § 38 a på dag-
ordningen behandlas verksamhetsberättelse för stiftelsen Svenska
Skoindustrimuseet.

Ordföranden informerar därvid om att för att fullmäktige skall kunna
behandla ett ej berett ärende krävs ett enhälligt beslut.

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla förslaget.

Beslutet är enhälligt.
_____
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Kommunfullmäktige 2000-04-25

Kf § 33 Dnr 28/2000.102

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

Jan Rohlén (c) har i skrivelse av den 24 januari 2000 avsagt sig upp-
draget som ledamot i fullmäktige.

Kommunfullmäktige beslutade den 28 februari 2000, § 19

att godkänna avsägelsen, samt

att hos länsstyrelsen begära sammanräkning för utseende av ny leda-
mot i fullmäktige.

Länsstyrelsen har genom protokoll av den 17 mars 2000 meddelat

att till ny ledamot efter Jan Rohlén (c) utsetts Zitha Ahlin (c) och till
ny ersättare efter  Zitha Ahlin (c) utsetts Ingemar Johansson (c).
_____
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Kommunfullmäktige 2000-04-25

Kommunstyrelsen 2000-03-08

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2000-02-29

Kf § 34

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 2000-04-25

Kommunstyrelsen 2000-03-08

Kf § 34,  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 2000-04-25

Kf § 34, forts

Kommunfullmäktige beslutade den 20 mars 2000, § 25

att bordlägga ärendet.

Ärendet återupptas till behandling.

Annica Eriksson (s) föreslår

att före kommunstyrelsen samlas ordinarie ledamöter plus ersättare i
kommunstyrelsen för att få information om ärendena. Dessa informa-
tionsmöten ska ha samma upplägg som gruppinformationsmötena i
nämnderna.

att vid dessa möten utgår arvode för gruppmöte.

att när nämnderna presenterar sina budgetäskanden vid budgetbered-
ningen deltar ordinarie och ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott
plus en representant för folkpartiet som också sitter i kommunstyrel-
sen. Samtliga har rätt att ställa frågor och delta i diskussionen.

att vid dessa tillfällen gäller reglementet för kommunala arvoden och
förlorad arbetsförtjänst, samt

att motionen därmed skall anses besvarad.

Vidare föreslår Annica Eriksson

att en parlamentarisk utredning omgående genomförs angående oppo-
sitionens arbetsmöjligheter utifrån fördelning av oppositionstid. Ett
förslag till fördelning ska vara klart i god tid före nästa mandatperiods
början. Utredningen ska avse hela den politiska organisationen.

Rolf Östman (v) och Göran Arveståhl (m) yrkar bifall till Erikssons
förslag.

Per Holm (kd) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag
till Erikssons förslag.

Torbjörn Ahlin (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Avgivna förslag och yrkanden justeras.

Kommunfullmäktige beslutar

Exp: att bifalla Erikssons förslag.
Kommunstyrelsen _____



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Justeringssign      Utdragsbestyrkande

8

Kommunfullmäktige 2000-04-25

Kommunstyrelsen 2000-04-12

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2000-03-28

Kf § 35

Ks § 30

Au § 113   Dnr 326/99.619

Per Holms m fl motion angående forskningsstation

Kommunfullmäktige beslutade den 22 november 1999, § 80, att till
kommunstyrelsen för beredning överlämna en motion av Per Holm
m fl.

I motionen föreslås fullmäktige besluta

att det skapas en forskningsstation i Kvarntorp/Hällabrottsområdet för
kommunens grundskoleelever, samt

att samarbete söks med Sydnärkes Utbildningsförbund och Örebro
Universitet.

Arbetsutskottet beslutade den 7 december 1999, § 361,

att uppdra åt barn- och utbildningsförvaltningen att senast den 23 feb-
ruari 2000 avge förslag till yttrande.

Förslag till yttrande har upprättats.

Arbetsutskottet föreslår fullmäktige

att anta yttrandet,

att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att närmare beskriva hur
en ”forskningsstation” i Kvarntorpsområdet skulle kunna utvecklas,
samt

att motionen därmed skall anses vara besvarad.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka arbetsutskottets förslag.
_____
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Kommunfullmäktige 2000-04-25

Kf § 35, forts

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla förslaget
_____

Exp:
Barn- och utbildningsnämnden
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Kommunfullmäktige 2000-04-25

Kommunstyrelsen 2000-04-12

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2000-03-28

Kf § 36

Ks § 31

Au § 115    Dnr 117/00.101

Redovisning av obesvarade motioner

Enligt 27 § 6 stycket arbetsordning för kommunfullmäktige i Kumla
skall kommunstyrelsen varje år vid fullmäktiges ordinarie samman-
träde i april och oktober redovisa de motioner som inte beretts färdigt.

Kommunledningskontoret har upprättat redovisning avseende motio-
ner som fortfarande är under beredning.

Arbetsutskottet föreslår fullmäktige

att godkänna redovisningen.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.
_____

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla förslaget.
_____
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Kommunfullmäktige 2000-04-25

Kommunstyrelsen 2000-04-12

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2000-03-28

Kf § 37

Ks § 32

Au § 114 Dnr 119/2000.042

Årsredovisning för Kumla kommun avseende år 1999

Kommunledningskontoret har överlämnat årsredovisning för Kumla
kommun för år 1999.

Arbetsutskottet föreslår fullmäktige

att godkänna årsredovisningen.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att överlämna årsredovisningen till fullmäktige.
_____

Dan-Åke Moberg (s) föreslår att ett tack till kommunens ekonomi-
avdelning antecknas till protokollet.

Mårten Franzson (v) föreslår att årsredovisningen kompletteras med
redovisning av sjukdagar och övertid fördelat per nämnd, redovisning
av hur många som har övertid bortförhandlad fördelat per nämnd,
redovisning av kompetensutveckling fördelat per nämnd, samt att
nästa år ges en personalekonomisk redogörelse av personalchefen.

Dan-Åke Moberg (s) yrkar avslag till Franzsons förslag.

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna årsredovisningen, samt

att avslå Franzsons förslag.
Exp:
Ekonomiavdelningen Rolf Östman (v), Per Eklund (v), Mårten Franzson (v), Elisabeth
Kommunens nämnder Berglund (v), Åsa Häggström (v) och Jörgen Elfström (v) reserverar

 sig mot beslutet till förmån för Franzsons förslag.
_____

Till protokollet antecknas ett tack till ekonomiavdelningens personal.
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Kommunfullmäktige 2000-04-25

Kf § 38 Dnr 151/2000.042

Revisionsberättelse för Kumla kommun avseende år 1999

Revisionerna har den 17 april 2000 överlämnat revisionsberättelse för
år 1999. samt tillstyrker

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

Kommunfullmäktige beslutar

att kommunstyrelsen, övriga nämnder samt de enskilda förtroende-
valda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet.
_____

Exp:
Ekonomiavdelningen
Kommunens nämnder
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Kommunfullmäktige 2000-04-25

Kf § 38 a Dnr 169/2000.042

Årsredovisning och revisionsberättelse avseende år 1999 för
Stiftelsen Svenska Skoindustrimuseet i Kumla

Stiftelsen Svenska Skoindustrimuseet i Kumla har överlämnat årsre-
dovisning och revisionsberättelse för år 1999.

Kommunfullmäktige beslutar

att lägga ärendet till handlingarna.
_____
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Kommunfullmäktige 2000-04-25

Kommunstyrelsen 2000-04-12

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2000-04-04

Kf § 39

Ks § 33

Au § 122 Dnr 101/2000.619
       121/2000.007

Årsredovisning och revisionsberättelse avseende år 1999 för Syd-
närkes utbildningsförbund

Kommunalförbundet Sydnärkes utbildningsförbund har överlämnat
årsredovisning och revisionsberättelse för år 1999.

Enligt bestämmelserna i kommunallagens 9 kap §§ 16 och 20 har full-
mäktige i respektive medlemskommun att besluta om ansvarsfrihet för
förbundsdirektionen.

Arbetsutskottet föreslår fullmäktige

att godkänna årsredovisningen, samt

att bevilja förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda an-
svarsfrihet.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.
_____

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla förslaget.
_____

Exp:
Sydnärkes Utbildningsförbund
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Kommunfullmäktige 2000-04-25

Kommunstyrelsen 2000-04-12

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2000-04-04

Kf § 40

Ks § 34

Au § 126 Dnr 128/2000.042

Kallelse till ordinarie bolagsstämma med Kumla fastighets AB
samt årsredovisning för Kumla fastighets AB

Kumla fastighets AB kallar till ordinarie bolagsstämma onsdagen den
10 maj 2000 klockan 16.00 i Dan-Åke Mobergs tjänstrum, Stadshuset.
Med anledning av bolagsstämman har Kumla fastighets AB överläm-
nat årsredovisning och granskningsrapport för år 1999.

Arbetsutskottet beslutar

att överlämna kallelsen och årsredovisningen till kommunstyrelsen.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att överlämna årsredovisningen till fullmäktige.
_____

Göran Arveståhl (m) föreslår att följande årsredovisningar skall
innefatta en redovisning av hyresgäster och uthyrningsgrad.

Kommunfullmäktige beslutar avge följande instruktion till ombudet
vid bolagsstämman

att godkänna årsredovisningen, samt

att uppdra till bolagsstyrelsen att följande årsredovisningar skall inne-
fatta en redovisning av hyresgäster och uthyrningsgrad.
_____

Exp:
Carl-Gustav Thunström
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Kommunfullmäktige 2000-04-25

Kommunstyrelsen 2000-04-12

Kf § 41

Ks § 35 Dnr 144/2000.107

Årsredovisning för Kumla Bostäder AB avseende år 1999

Styrelsen och verkställande direktören för Kumla Bostäder AB har
överlämnat årsredovisning för verksamhetsåret 1999.

Kommunstyrelsen beslutar

att överlämna årsredovisningen till fullmäktige.
_____

Kommunfullmäktige beslutar avge följande instruktion till ombudet
vid bolagsstämman

att godkänna årsredovisningen.
_____

Exp:
Sven-Ove Cederstrand
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Kommunfullmäktige 2000-04-25

Kommunstyrelsen 2000-04-12

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2000-03-21

Kf § 42

Ks § 36

Au § 93 Dnr 96/2000.041

Förslag till nya regler för budgetuppföljningar och nämndernas
redovisning till kommunfullmäktige

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till nya regler för bud-
getuppföljningar och nämndernas redovisning till kommunfullmäk-
tige.

Ekonomichef Ronny Salomonsson föreslår i skrivelse av den 8 mars
2000 fullmäktige,

att alla nämnder/förvaltningar skall lämna skriftlig rapport till varje
kommunstyrelsesammanträde om hur utfallet på drift- och invester-
ingsbudgeten beräknas bli för aktuellt kalenderår,

att i de fall större avvikelser redovisas skall de kommenteras med sär-
skild betoning på vilka åtgärder som kommer att vidtagas för att rätta
till avvikelsen,

att rapporterna bör vara underskrivna av förvaltningschef och nämnd-
ordförande,

att rapporterna skall vara inlämnade till kansliavdelningen senast ons-
dagen före varje sammanträde med kommunstyrelsen,

att den totala delårsrapporten för kommunen även fortsättningsvis
skall avse ställning per den 31 juli varje år men att den ska komplette-
ras med en översiktlig helårsprognos som också presenteras för full-
mäktige,

att vid behandlingen av kommunens årsredovisning i fullmäktige skall
de skriftliga bokslutsanalyserna biläggas, kompletterade med av
kommunstyrelsen beslutade omdisponeringar och tilläggsanslag under
året, samt

att de nya reglerna gäller från den 1 maj 2000 och den första rapporten
till kommunstyrelsen skall inlämnas för behandling till kommunsty-
relsens sammanträde den 10 maj år 2000.

forts,
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Kommunfullmäktige 2000-04-25

Kommunstyrelsen 2000-04-12

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2000-03-21

Kf § 42, forts

Ks § 36, forts

Au § 93, forts

Arbetsutskottet föreslår fullmäktige

att anta förslaget.
_____

Mårten Franzson föreslår att en rapportering rörande långtidssjuk-
skrivningar och övertid m m ska följa nämndernas budgetuppfölj-
ningar till kommunstyrelsen varje månad.

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka arbetsutskottets förslag.

Mårten Franzson och Elisabeth Berglund reserverar sig mot beslutet
till förmån för Mårten Franzsons förslag.
_____

Ledamoten Berry Keller (m) lämnar sammanträdet.

Mårten Franzson (v) föreslår att en rapportering rörande sjukfrånvaro
och övertid m m ska följa nämndernas budgetuppföljningar till kom-
munstyrelsen varje månad.

Annica Eriksson (s) yrkar avslag till Franzsons förslag.

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla kommunstyrelsens förslag, samt

att avslå Franzsons tilläggsförslag.

Rolf Östman (v), Per Eklund (v), Mårten Franzson (v), Elisabeth
Berglund (v), Åsa Häggström (v) och Jörgen Elfström (v) reserverar
sig mot beslutet till förmån för Franzsons förslag.
_____

Exp:
Ekonomiavdelningen
Kommunens nämnder
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Kommunfullmäktige 2000-04-25

Kommunstyrelsen 2000-04-12

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2000-03-21

Kf § 43

Ks § 37

Au § 95 Dnr 102/2000.003

Förslag till nytt revisionsreglemente

I en skrivelse av den 14 februari 2000 föreslår revisorerna fullmäktige
att besluta om ett nytt reglemente för revisorerna.

Arbetsutskottet föreslår fullmäktige

att anta förslaget.
_____

Elisabeth Berglund föreslår att revisionsreglementets 7 § ändras
genom att ordet ordföranden byts ut mot ordet revisorerna i meningen
ordföranden får kalla även sakkunniga och andra experter samt för-
troendevalda i nämnder och fullmäktigeberedningar.

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka arbetsutskottets förslag.

Elisabeth Berglund och Mårten Franzson reserverar sig mot beslutet
till förmån för Elisabeth Berglunds förslag.
_____

Elisabeth Berglund (v) yrkar bifall till sitt i kommunstyrelsen avgivna
förslag.

Annica Eriksson (s) yrkar avslag till Berglunds förslag.

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla kommunstyrelsens förslag, samt

att avslå Berglunds ändringsförslag.
_____

Exp: Anita Andersson /+ handling
Kommunrevisionen
Ekonomiavdelningen
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Kommunfullmäktige 2000-04-25

Kommunstyrelsen 2000-04-12

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2000-03-21

Kf § 44

Ks § 38

Au § 94 Dnr 95/2000.702

Förslag till ändring av riktlinjer och taxa för serveringstillstånd

Avdelningscheferna för individ- och familjeomsorg i Sydnärke och
alkoholhandläggaren har utarbetat förslag till ändring av riktlinjer och
taxa för serveringstillstånd.

Förslaget innebär att en tillsynsavgift vid väsentligt ändrade ägarför-
hållanden införes.

Sydnärkegruppen beslutade den 9 februari 2000 att rekommendera
kommunerna att anta förslaget.

Arbetsutskottet föreslår fullmäktige

att anta förslaget.
_____

Elisabeth Berglund föreslår att man under punkt 6 och 14 i delega-
tionsordning gällande ny alkohollag ändrar till att det är
nämnd/styrelse som beslutar.

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige

att anta riktlinjer för utskänkningstillstånd, samt

att anta taxa för avgifter enligt alkoho llagen inklusive angiven regel
för uppräkning av avgifter.

Kommunstyrelsen beslutar vidare

att anta förslag till delegation.
_____

Kommunfullmäktige beslutar

Exp: A Andersson/+ att bifalla kommunstyrelsens förslag.
handling _____
Patrik Germer
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Kommunfullmäktige 2000-04-25

Kf § 45     Dnr 79/2000.730

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 beslutade den 20 mars 2000, § 31

att överlämna interpellationen till socialnämndens ordförande.

Svar föreligger från socialnämndens ordförande.
_____
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Kommunfullmäktige 2000-04-25

Kf § 46     Dnr 113/2000.102

Avsägelse av kommunalt uppdrag – Kent Sundström

Kent Sundström (fp) har i skrivelse av den 21 mars 2000 avsagt sig
samtliga uppdrag.

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna avsägelsen,

att hos länsstyrelsen begära sammanräkning för utseende av ny leda-
mot i fullmäktige, samt

att till ny ledamot i kommunstyrelsen utse Peter Agerhäll (fp).
_____

Exp:
Länsstyrelsen
Hallsbergs Tingsrätt
Peter Agerhäll
Birgitta Johansson Ellbén
Nils-Arne Björk
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Kommunfullmäktige 2000-04-25

Kf § 47    Dnr 122/2000.102

Avsägelse kommunalt uppdrag – Irene Welander

Irene Welander (m) har i skrivelse av den 28 mars 2000 avsagt sig
uppdragen som ledamot i fullmäktige och ersättare i socialnämnden.

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna avsägelsen,

att hos länsstyrelsen begära sammanräkning för utseende av ny leda-
mot i fullmäktige, samt

att till ny ersättare i socialnämnden utse Kerstin Arveståhl (m).
_____

Exp:
Länsstyrelsen
Socialnämnden
Kerstin Arveståhl
Birgitta Johansson Ellbén
Nils-Arne Björk
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Kommunfullmäktige 2000-04-25

Kf § 48   Dnr 155/2000.102

Avsägelse kommunalt uppdrag – Karl-Gustaf Mattsson

Karl-Gustaf Mattsson (kd) har i skrivelse av den 20 april 2000 avsagt
sig uppdraget som ersättare i socialnämnden.

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna avsägelsen, samt

att till ny ersättare i socialnämnden utse Lise-Lott Schöllin (kd).
_____

Exp:
Socialnämnden
Lise-Lott Schöllin
Birgitta Johansson Ellbén
Nils-Arne Björk
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Kommunfullmäktige 2000-04-25

Kf § 49 Dnr 150/2000.140

Margareta Hultman-Brikells m fl motion angående Kumla
Utvecklingsforum

Margareta Hultman-Brikell (v), Lars-Åke Kjellman (m), Per
Holm (kd), Gull-May Arnell (fp) och Torbjörn Ahlin (c) framlade en
motion angående Kumla Utvecklingsforum.

I motionen föreslås fullmäktige besluta

att Kumla kommun snarast tar initiativ till att ett samverkansorgan av i
motionen beskrivet slag bildas, samt

att Kumla kommun utarbetar ett näringslivspolitiskt program.

Kommunfullmäktige beslutar

att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.
_____
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Kommunfullmäktige 2000-04-25

Kf § 50 Dnr 157/2000.001

Lars-Åke Kjellmans motion angående medborgarnas möjligheter
att närvara vid nämndernas sammanträden

Lars-Åke Kjellman (m) framlade en motion angående medborgarnas
möjligheter att närvara vid nämndernas sammanträden.

I motionen föreslås fullmäktige besluta

att öppna nämndsammanträden införs, samt

att det utvärderas efter två år.

Kommunfullmäktige beslutar

att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.
_____
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Kommunfullmäktige 2000-04-25

Kf § 51      Dnr 163/2000.185

Lars-Åke Kjellmans frågor angående Sydpoolen

Lars Åke Kjellman (m) ställde följande frågor till kommunstyrelsens
ordförande.

Vilka ingår i den grupp som arbetar med planering av bemannings-
poolen Sydpoolen?

På vilkas uppdrag arbetar de?

I vilket forum har beslutet om Sydpoolen tagits?

Vad är det som har beslutats?

Frågorna besvarades av kommunstyrelsens ordförande Dan-Åke
Moberg (s).
_____


