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Kommunfullmäktige 2000-06-19

Kf § 52

Anmälda förhinder och upprop

Förhinder har anmälts av ledamöterna Gun-Britt Andersson (s),
Yvonne Hagström (s), Kjell Hellberg (s), Sofia Lindstrand (s), Sören
Götemo (m), Gull-May Arnell (fp) och Rolf Östman (v).

Ersättarna Gun-Britt Ahlin (s), Roger Arvidsson (s), Marvan
Barakat (s), Christina Johansson (s), Tony Larsson-Malmberg (fp) och
Maj-Britt Jonsson (v) har inkallats för tjänstgöring.

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna anmälda förhinder.

Därefter förrättas upprop.
_____
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Kommunfullmäktige 2000-06-19

Kf § 53 Dnr 113/2000.102

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

Kent Sundström (fp) har i skrivelse av den 21 mars 2000 avsagt sig
uppdraget som ledamot i fullmäktige.

Kommunfullmäktige beslutade den 25 april 2000, § 46

att godkänna avsägelsen, samt

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

Länsstyrelsen har genom protokoll av den 9 maj 2000 meddelat

att till ny ledamot efter Kent Sundström (fp) utsetts Eva Blomqvist
(fp) och till ny ersättare efter Eva Blomqvist (fp) utsetts Tony
Larsson-Malmberg (fp).
_____
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Kommunfullmäktige 2000-06-19

Kf § 54    Dnr 122/2000.102

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

Irene Welander har i skrivelse av den 28 mars 2000 avsagt sig upp-
draget som ledamot i fullmäktige.

Kommunfullmäktige beslutade den 25 april 2000, § 47

att godkänna avsägelsen, samt

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

Länsstyrelsen har genom protokoll av den 9 maj 2000 meddelat

att till ny ledamot efter Irene Welander (m) utsetts Sören Götemo (m)
och till ny ersättare efter Sören Götemo (m) utsetts Stefan
Andersson (m).
_____
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Kommunfullmäktige 2000-06-19

Kommunstyrelsen 2000-06-07

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2000-05-29

Kf § 55

Ks § 73

Au § 186 Dnr 157/2000.001

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

Kommunfullmäktige beslutade den 25 april 2000, § 50, att till kom-
munstyrelsen för beredning överlämna en motion av Lars-Åke
Kjellman.

I motionen föreslås fullmäktige besluta

att öppna nämndsammanträden införs, samt

att det utvärderas efter två år.

Arbetsutskottet beslutade den 2 maj 2000, § 159

att uppdra åt kommunledningskontoret att senast den 24 maj 2000
avge förslag till yttrande.

Förslag till yttrande har upprättats.

Lars-Åke Kjellman och Torbjörn Ahlin yrkar bifall till motionen.

Dan-Åke Moberg och Annica Eriksson yrkar avslag på motionen.

Arbetsutskottet föreslår fullmäktige

att avslå motionen.

Lars-Åke Kjellman reserverar sig till förmån för sitt förslag.
_____

Lars-Åke Kjellman yrkar bifall till motionen.

Torbjörn Ahlin yrkar att fullmäktige under en försöksperiod om ett år
medger offentliga nämndsammanträden i Kumla kommun. Nämnden
beslutar själv om dess sammanträden skall vara öppna och presidiet
skall ha möjlighet till rådrum vid varje enskilt sammanträde. 

forts,
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Kommunfullmäktige 2000-06-19

Kommunstyrelsen 2000-06-07

Kf § 55, forts

Ks § 73, forts

Försöksperioden skall pågå under hösten 2000 till och med våren 2001
och en utvärdering skall därefter utarbetas.

Dan-Åke Moberg yrkar bifall till Torbjörn Ahlins förslag med tilläg-
get att nämnderna skall stå för de kostnader som uppstår i och med de
offentliga nämndsammanträdena.

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige

att bifalla Torbjörn Ahlins förslag med Dan-Åke Mobergs tilläggsför-
slag.

Lars-Åke Kjellman reserverar sig till förmån för sitt förslag.
_____

Lars-Åke Kjellman (m), Annica Eriksson (s), Torbjörn Ahlin (c),
Katarina Hansson (s), Margareta Hultman-Brikell (v), Per Holm (kd)
och Eva Blomqvist (fp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla kommunstyrelsens förslag.
_____

Exp:
Kommunens nämnder



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Justeringssign      Utdragsbestyrkande

7

Kommunfullmäktige 2000-06-19

Kommunstyrelsen 2000-06-07

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2000-05-16

Kf § 56

Ks § 75

Au § 166 Dnr 181/2000.615

Samordning av Kunskapslyftet för medlemskommunerna

Sydnärkes Utbildningsförbund hemställer till kommunfullmäktige om
att ansvaret för Kunskapslyftets verksamhet överförs till Sydnärkes
Utbildningsförbund, samt att motsvarande ändring genomförs i för-
bundsordningen.

Vidare hemställer Sydnärkes Utbildningsförbund att personalen över-
förs till utbildningsförbundet med motsvarande anställningsförhål-
lande som i respektive medlemskommun.

Arbetsutskottet föreslår fullmäktige

att godkänna att ansvaret för Kunskapslyftets verksamhet överförs till
Sydnärkes Utbildningsförbund,

att motsvarande ändring genomförs i förbundsordningen, samt

att godkänna att personalen överförs till utbildningsförbundet med
motsvarande anställningsförhållande som i respektive medlemskom-
mun.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.
_____

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla förslaget.
_____

Exp:
Sydnärkes Utbildningsförbund
Ulla Lundholm
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Kommunfullmäktige 2000-06-19

Kommunstyrelsen 2000-06-07

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2000-05-29

Kf § 57

Ks § 76

Au § 187 Dnr 195/2000.619

Förändringar i förbundsordning för Sydnärkes utbildningsför-
bund (SUF)

Direktionen för Sydnärkes utbildningsförbund, SUF, har den 27 april
2000, § 49, gett utbildningsdirektör Gunnar Öhrn och ordförande Per
Eriksson i uppdrag att göra justeringar i Sydnärkes utbildningsför-
bunds förbundsordning.

Arbetsutskottet föreslår fullmäktige

att godkänna förslag till förändringar.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.
_____

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla förslaget.
_____

Exp:
Sydnärkes Utbildningsförbund
Anita Andersson
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Kommunfullmäktige 2000-06-19

Kommunstyrelsen 2000-06-07

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2000-05-16

Kf § 58

Ks § 78

Au § 165 Dnr 167/2000.020

Personalekonomisk redovisning för år 1999

Personalekonomisk redovisning för år 1999 har sammanställts inom
kommunledningskontoret.

Arbetsutskottet föreslår fullmäktige

att godkänna den personalekonomiska redovisningen.
_____

Per Holm föreslår att den personalekonomiska redovisningen kom-
pletteras med nyckeltal som redovisar kostnader för kommunens fö-
retagshälsovård.

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka arbetsutskottets förslag med Per Holms tilläggsförslag.
_____

Elisabeth Berglund (v) föreslår att könsindelad lönestatistik för yrkes-
kategorier införs så snart som möjligt, samt att den personalekono-
miska redovisningen kopplas till jämställdhetsplanen.

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla kommunstyrelsens förslag med Berglunds tilläggsförslag.

Kommunfullmäktige har således beslutat

att godkänna den personalekonomiska redovisningen,

att redovisningen kompletteras med nyckeltal som redovisar kostnader
för kommunens företagshälsovård,

att könsindelad lönestatistik för yrkeskategorier införs så snart som
möjligt, samt
                                                                                               forts
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Kommunfullmäktige 2000-06-19

Kf § 58, forts

att den personalekonomiska redovisningen kopplas till jämställdhets-
planen.
_____

Exp:
Ulla Lundholm
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Kommunfullmäktige 2000-06-19

Kommunstyrelsen 2000-05-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2000-05-02

Kf § 59

Ks § 62

Au § 147 Dnr 168/2000.021

Avtalspension för kommunens anställda, individuell del

Ett nytt pensionsavtal för kommunalt anställda, PFA 98, gäller från
och med 1 januari 1998.

Ekonomichef Ronny Salomonsson och personalchef Ulla Lundholm
föreslår i en skrivelse av den 25 april 2000

att kommunen beslutar att göra maximal avsättning till den individu-
ella delen enligt pensionsavtalet innebärande 3,4% - 3,5% av lönen,

att beslutet skall gälla från år 2000 tills vidare,

ekonomichef Ronny Salomonsson och personalchef Ulla Lundholm
föreslår vidare att kommunen under förutsättning att parterna tecknar
avtal om utvidgad möjlighet till avsättning för individuellt val beslutar

att de avsättningar som gjorts för pensioner under år 1998 och 1999 i
sin helhet skall erläggas som individuell del i samband med det indi-
viduella valet för år 2000, samt

att den extra avgiften på 1,1 % avseende kommunals område i sin hel-
het avsätts till den individuella delen från år 2000 tills vidare.

Arbetsutskottet föreslår fullmäktige

att anta förslaget.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.
_____

                                                                                                                                       forts
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Kommunfullmäktige 2000-06-19

Kf § 59, forts

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla förslaget.
_____

Exp:
De fackliga organisationerna
Personalavdelningen
Ekonomiavdelningen
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Kommunfullmäktige 2000-06-19

Kommunstyrelsen 2000-05-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2000-05-02

Kf § 60

Ks § 65

Au § 150 Dnr 29/2000.163

Revidering av övergripande beredskapsmål för Kumla kommun

Kommunerna har sedan 1 juli 1995 övertagit statens ansvar för bered-
skapsplanläggning för kris och krig.

Beredskapssamordnare Vanja Björsson har utarbetat förslag till revi-
dering av övergripande beredskapsmål för Kumla kommun.

Kommunstyrelsen beslutade den 8 februari 2000 att återremitera ären-
det till kommunstyrelsens arbetsutskott för ytterligare revidering.

Arbetsutskottet föreslår fullmäktige

att godkänna revideringen.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.
_____

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla förslaget.
_____

Exp:
Vanja Björsson
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Kommunfullmäktige 2000-06-19

Kommunstyrelsen 2000-05-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2000-05-02

Kf § 61

Ks § 63

Au § 148 Dnr 30/2000.174

Höjning av sotningstaxan

Skorstensfejarmästare Mikael Johansson har hos respektive Sydnärke
kommun hemställt om höjning av sotningstaxan med anledning av
nytt löneavtal med skorstensfejarna.

Sydnärkegruppen beslutade den 9 februari 2000 att uppdra åt kom-
munchefsgruppen att svara för att förhandlingar förs med skorstens-
fejarmästaren.

Förhandlingar har genomförts varvid överenskommelse träffats att av-
gifterna i taxan höjs med 2,5 procent, att taxan gäller tills vidare samt
att förhandling om taxan upptas inför nästa avtalsperiod för skorstens-
fejarna.

Arbetsutskottet föreslår fullmäktige

att anta ändring av sotningstaxan.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.
_____

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla förslaget.
_____

Exp:
Skorstensfejarmästare Mikael Johansson
Anita Andersson
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Kommunfullmäktige 2000-06-19

Kommunstyrelsen 2000-06-07

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2000-05-29

Kf § 62

Ks § 77

Au § 188 Dnr 1/2000.455

Upphandling av omhändertagande av hushållssopor

En gemensam upphandling för Sydnärkeskommunerna avseende om-
händertagande av hushållssopor har genomförts.

Tekniska kontoret har med tjänsteutlåtande av den 22 maj 2000 avgi-
vit förslag till avtal.

Arbetsutskottet föreslår fullmäktige

att godkänna avtalet.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.
_____

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla förslaget.
_____

Exp:
Bo Örtegren
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Kommunfullmäktige 2000-06-19

Kommunstyrelsen 2000-06-07

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2000-05-16

Kf § 63

Ks § 74

Au § 164 Dnr 175/2000.170

Årsredovisning för Nerikes Brandkår avseende år 1999

Direktionen för kommunalförbundet Nerikes Brandkår har till kom-
munfullmäktige överlämnas årsredovisning och revisionsberättelse för
år 1999.

Enligt bestämmelserna i kommunallagen 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:
Nerikes Brandkår
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Kommunfullmäktige 2000-06-19

Kommunstyrelsen 2000-05-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2000-05-02

Kf § 64

Ks § 64

Au § 149 Dnr 166/2000.046

Årsredovisning och revisionsberättelse avseende år 1999 för
Stiftelsen Nygårdshemmet

Stiftelsen Nygårdshemmet har överlämnat årsredovisning och revi-
sionsberättelse för år 1999.

Arbetsutskottet föreslår fullmäktige

att godkänna årsredovisningen.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.
_____

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla förslaget.
_____

Exp.
Stiftelsen Nygårdshemmet
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Kommunfullmäktige 2000-06-19

Kf § 65     Dnr 177.2000.102

Avsägelse av kommunalt uppdrag – Barbro Matsman

Barbro Matsman (kd) har i skrivelse av den 2 maj 2000 avsagt sig
samtliga kommunala uppdrag.

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna avsägelsen,

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

att till ny ersättare i kommunstyrelsen utse Göran Larsson (kd),

att till ny ledamot i miljö- och byggnadsnämnden utse ersättaren
Stefan Högberg (kd),

att till ny ersättare i miljö- och byggnadsnämnden efter Högberg utse
Anne-Kristine Andersson (kd).

att till ny gruppledare i miljö- och byggnadsnämnden utse Stefan
Högberg, samt

att till ny ersättare för ombudet till bolagsstämma för Länstrafiken i
Örebro AB utse Stefan Högberg.
_____

Exp:
Länsstyrelsen
Miljö- o byggnadsnämnden
Länstrafiken i Örebro AB
Stefan Högberg
Anne-Katrine Andersson
Birgitta Johansson Ellbén
Nils-Arne Björk
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Kommunfullmäktige 2000-06-19

Kf § 66 Dnr 220/2000.105

Torbjörn Ahlins m fl motion om skyltning för fler besökare i
Kumla

Torbjörn Ahlin (c) m fl framlade en motion angående mer skyltning
för fler besökare i Kumla.

I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta

att Kumla kommun tar initiativ till informationsskyltning i anslutning
till bensinmacken vid Brändåsen, samt

att Kumla kommun i övrigt initierar en komplettering av beståndet av
skyltar med information om vår kommun.

Dan-Åke Moberg (s) föreslår att motionen besvaras direkt vid sam-
manträdet och att den bifalles.

Ordföranden upplyser fullmäktige om att ett sådant beslut kräver
enhällighet eftersom ärendet inte är berett.

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla motionen.

Beslutet är enhälligt.
_____
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Kommunfullmäktige 1999-03-01

Kf § 67 Dnr 225/2000.109

Eva Blomqvist m fl motion angående demokratiprojekt

Eva Blomqvist (fp) m fl framlade en motion angående demokratipro-
jekt.

I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta

att tillsätta en arbetsgrupp med representanter från samtliga partier och
utarbeta ett kommunalt demokratiprojekt.

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
_____


