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Kommunfullmäktige 2000-11-20

Kf § 84

Anmälda förhinder och upprop

Förhinder har anmälts av ledamöterna Gun-Britt Andersson (s),
Gudrun Persson (s), Berndt Andersson (s), Yvonne Hagström (s),
Kjell Hellberg (s), Johan Lagerfelt (m) och Lars-Åke Kjellman (m).

Ersättarna Roger Arvidsson (s), Marvan Barakat (s), Siv Arvebrink (s),
Arne Önnefors (s) och Willy Jonson (m) har inkallats för tjänstgöring.

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna anmälda förhinder.

Därefter förrättas upprop varvid ledamoten Solveig Parbring (kd)
befinnes ej närvarande. Ersättaren Sven-Arne Karlsson (kd) inträder för
Parbring.
_____
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Kommunfullmäktige 2000-11-20

Kf § 85   Dnr 252/2000.102

Protokoll från länsstyrelsen

Sofia Lindstrand (s) har i skrivelse av den 14 augusti 2000 avsagt sig
samtliga kommunala uppdrag.

Kommunfullmäktige beslutade den 18 september 2000, § 79

att godkänna avsägelsen, samt

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

Länsstyrelsen har genom protokoll av den 9 oktober 2000 meddelat

att till ny ledamot efter Sofia Lindstrand (s) utsetts Gun-Britt Ahlin (s)
och till ersättare efter Gun-Britt Ahlin (s) utsetts Per Hermansson (s).
_____

Exp:
Nils-Arne Björk
Birgitta Johansson Ellbén
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Kommunfullmäktige 2000-11-20

Kf § 85a   Dnr 326/2000.102

Protokoll från länsstyrelsen 

Kommunledningskontoret har i skrivelse av den 2 november meddelat
länsstyrelsen att ersättaren i kommunfullmäktige Nicklas Svensson (kd)
inte längre är folkbokförd i Kumla kommun.

Länsstyrelsen har genom protokoll av den 16 november 2000
meddelat

att till ny ersättare i kommunfullmäktige efter Nicklas Svensson (kd)
utsetts Annelie Hasselgren (kd).
_____

Exp:
Nils-Arne Björk
Birgitta Johansson Ellbén
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Kommunfullmäktige 2000-11-20

Kf § 85b Dnr 277.2000.102

Protokoll från länsstyrelsen

Berith Grahn (kd) har i skrivelse av den 10 september 2000 avsagt sig
samtliga kommunala uppdrag.

Kommunfullmäktige beslutade den 18 september 2000, § 80,

att godkänna avsägelsen.

Länsstyrelsen har genom protokoll av den 16 november 2000
meddelat

att till ny ledamot efter Berith Grahn (kd) utsetts ersättaren Solveig
Parbring (kd), samt

att till ny ersättare efter Parbring utsetts Karl-Gustav Mattsson (kd).
_____

Exp:
Nils-Arne Björk
Birgitta Johansson Ellbén
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Kommunfullmäktige 2000-11-20

Kommunstyrelsen 2000-11-08

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2000-10-31

Kf § 86

Ks § 112

Au § 323 Dnr 266/2000.020

Inga Davidsson-Fribergs motion angående regler för kommunens
medverkan vid födelsedagar och begravningar

Kommunfullmäktige beslutade den 18 september 2000, § 82, att till
kommunstyrelsen för beredning överlämna en motion av Inga
Davidsson-Friberg.

I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta

att gemensamma regler utarbetas för Kumla kommun vad gäller upp-
vaktning och representation vid födelsedagar för kommunanställda
och förtroendevalda (även pensionerade respektive avgångna), samt

att motsvarande regler utarbetas vad gäller blomstergåvor (eller mot-
svarande) och representation vid begravningar, både beträffande per-
sonal och förtroendevalda (inkl pensionerade respektive avgångna).

Arbetsutskottet beslutade den 29 september 2000, § 277,

att uppdra åt kommunledningskontoret att senast den 1 november
2000 avge förslag till yttrande.

Utredare Torild Hilmersson har utarbetat förslag till yttrande.

Arbetsutskottet föreslår fullmäktige

att anta förslag till regler för uppvaktningar av personal och förtroen-
devalda i Kumla kommun,

att regler för minnesgåvor till anställda inom Kumla kommun antagna
den 15 februari 1993 upphör att gälla, samt

att motionen därmed skall anses vara besvarad.
_____

                                  forts
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Kommunfullmäktige 2000-11-20

Kommunstyrelsen 2000-11-08

Kf § 86, forts

Ks § 112, forts

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.
_____

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla förslaget.
_____

Exp:
Anita Andersson
Personalavdelningen
Kommunens nämnder
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Kommunfullmäktige 2000-11-20

Kommunstyrelsen 2000-10-04

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2000-09-27

Kf § 87

Ks § 101

Au § 270   Dnr 117/2000.101

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 2000-11-20

Kommunstyrelsen 2000-11-08

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2000-10-31

Kf §  88

Ks § 113

Au § 324 Dnr 83/2000.041

Förslag till budget för 2001 och flerårsbudget för 2002-2003

Budgetberedningen har överlämnat förslag till budget för år 2001 och
flerårsbudget för år 2002-2003.

Kommunens revisorer har den 12 oktober inkommit med en skrivelse
med förslag till budget år 2001. Budgetberedningen har tagit hänsyn
till skrivelsen i sin budgetbehandling.

Torbjörn Ahlin föreslår

att man i investeringsbudgeten skall anslå medel för att sopbilarna kan
utrustas med vägningsanordning, samt

att anslaget till barn- och utbildningsnämnden för uppförande av mel-
lanstadieskola i Ekeby flyttas till år 2003.

Arbetsutskottet beslutar föreslå fullmäktige

att anta budgetberedningens förslag till budget för år 2001,

att uppdra åt respektive nämnd att om så erfordras revidera sina
effektmål med hänsyn till tilldelade resurser och förändrade behov,

att fastställa utdebiteringen för år 2001 till kronor 20:42 per skatte-
krona,

att fastställa låneramen för rörelsekrediter till 25 000 000 kronor, samt

att anta budgetberedningens förslag till flerårsbudget för åren 2002-
2003, samt

att avslå Torbjörn Ahlins båda förslag.

Torbjörn Ahlin reserverar sig mot beslutet till förmån för sina förslag.
_____

         forts
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Kommunfullmäktige 2000-11-20

Kommunstyrelsen 2000-11-08

Kf § 88, forts

Ks § 113, forts

Torbjörn Ahlin yrkar bifall till sina i arbetsutskottet avgivna förslag.

Margareta Hultman-Brikell yrkar bifall till alternativt budgetförslag
från Vänsterpartiet.

Per Holm yrkar bifall till alternativt budgetförslag från
Kristdemokraterna.

Följande propositionsordning godkännes:
Bifall till arbetsutskottets förslag i de delar där motförslag inte finnes,
därefter ställs vart och ett av övriga förslag mot arbetsutskottets
förslag.

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka arbetsutskottets förslag, samt

att avslå samtliga övriga förslag.

Torbjörn Ahlin reserverar sig till förmån för sina förslag.

Margareta Hultman-Brikell och Mårten Franzson reserverar sig till
förmån för Vänsterpartiets alternativa budget.

Per Holm och Göran Larsson reserverar sig till förmån för
Kristdemokraternas alternativa budgetförslag.
_____

Förslag och yrkanden

Dan-Åke Moberg (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och
avslag på kristdemokraternas och vänsterpartiets alternativa budget-
förslag.

Torbjörn Ahlin (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och sina
båda i kommunstyrelsen avgivna förslag.

                                                                                                         forts
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Kommunfullmäktige 2000-11-20

Kf § 88, forts

Rolf Östman (v) yrkar bifall till vänsterpartiets alternativa budget-
förslag.

Göran Arveståhl (m) föreslår att 400 tkr anslås år 2001 för IT-
utredning.

Per Holm (kd) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med de änd-
ringar som föreslås i kristdemokraternas alternativa budgetförslag.
Holm yrkar vidare bifall till Ahlins förslag om vägning av sopor.

Gull-May Arnell (fp) yrkar avslag på anslag för förändrad politiker-
organisation och på anslag för frukostverksamhet. I övrigt yrkar
Arnell bifall till kommunstyrelsens förslag och bifall till Ahlins
förslag om vägning av sopor.

Annica Eriksson (s), Björn Eriksson (s) yrkar bifall till kommun-
styrelsens förslag.

Carl-Gustav Thunström (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
samt avslag på Ahlins båda förslag och vänsterpartiets och kristdemo-
kraternas alternativa budgetförslag.

Förhandlingarna ajourneras klockan 19:10.

Förhandlingarna återupptas klockan 19:35.

Dan-Åke Moberg (s) yrkar bifall till det förslag som förts fram i
vänsterpartiets och kristdemokraternas alternativa budgetar att stryka
anslaget för förändring av politikerorganisationen.

Vidare föreslår Moberg att anslag ges med 1 000 000 kronor för att
ändra inkomstintervallen i barnomsorgstaxan för förskoleverksamhet
och skolbarnsomsorg så att brytpunkten i båda fallen höjs till 36 000
kronor

Förhandlingarna ajourneras klockan 19:50

Förhandlingarna återupptas klockan 20:00

Göran Arveståhl (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag beträf-
fande anslag för politikerorganisationen.

                                                                                                         forts
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Kommunfullmäktige 2000-11-20

                               Kf § 88, forts

Vidare föreslår Arveståhl

att försöket med frukostverksamhet förlängs till och med 2001,

att utvärdering skall göras i god tid innan budgetberedningen 2001
samt

att beslut om eventuell permanentning av frukostservering fattas i
samband med budgetarbetet 2001.

Annica Eriksson (s) tillstyrker Arveståhls förslag om ytterligare utvär-
dering av frukostprojektet sam Arveståhls förslag om anslag för IT-
utredning.

Rolf Östman (v) yrkar avslag på Mobergs förslag om förändring av
barnomsorgstaxan och bifall till Areståhls förslag beträffande frukost-
projektet.

Propositionsordning

Följande propositionsordning fastställes

Bifall till kommunstyrelsens förslag till budget för år 2001 i de delar
där motförslag inte finns ställs mot avslag.

Bifall till kommunstyrelsens förslag till flerårsbudget för åren 2002-
2003 i de delar där motförslag inte finns ställs mot avslag.

Bifall eller avslag till var och en av vänsterpartiets och kristdemokra-
ternas respektive alternativbudgetar utom på de punkter där särskilda
förslag lagts.

Bifall till kommunstyrelsens förslag om anslag för förändring av poli-
tikerorganisationen ställs mot avslag.

Bifall till förslaget om förlängning och utvärdering av frukostprojektet
ställs mot avslag.

Bifall till det i kristdemokraternas alternativa budgetförslag framförda
förslaget beträffande utredningen om kultur- och fritidsförvaltningens
ställs mot avslag.

                                                                                                          forts
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Kommunfullmäktige 2000-11-20

Kf § 88, forts

Bifall eller avslag till Ahlins förslag om vägning av sopor.

Bifall eller avslag till Ahlins förslag om utbyggnad av Ekeby skola.

Bifall eller avslag till Arveståhls förslag om IT-utredning.

Bifall eller avslag till Mobergs förslag om ändring av brytpunkten i
barnomsorgstaxan.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att anta kommunstyrelsens förslag med de ändringar som följer av
nedanstående,

att avslå vänsterpartiets alternativa budgetförslag,

att avslå kristdemokraternas alternativa budgetförslag,

att avslå kommunstyrelsens förslag om anslag för förändrad politiker-
organisation,

att bifalla Arveståhls förslag om förlängning och utvärdering av
frukostprojektet

att avslå förslaget beträffande organisationsutredningen för kultur- och
fritidsförvaltningen,

att avslå Ahlins förslag om vägning av sopor,

att avslå Ahlins förslag om utbyggnad av Ekeby skola,

att bifalla Arveståhls förslag om IT-utredning.

Då ordföranden finner bifall till Mobergs förslag om höjning av bryt-
punkten i barnomsorgstaxan begärs votering.

Följande voteringsproposition fastställes:

Den som vill bifalla Mobergs förslag röstar Ja, den som vill avslå
detsamma röstar Nej.

                                                          forts
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Kommunfullmäktige 2000-11-20

Kf § 88, forts

I voteringen som redovisas i bilaga till protokollet beslutar kommun-
fullmäktige med 19 Ja-röster och 24 Nej-röster

att avslå Mobergs förslag.

Kommunfullmäktige har således beslutat

att anta budgetberedningens förslag till budget för år 2001 med änd-
ringarna att anslag 500 000 kronor för förändring av politikerorgani-
sationen stryks, att anslag ges med 400 000 kronor för IT-utredning
samt att anslag för frukostverksamhet skall avse fortsatt försöksverk-
samhet som skall utvärderas i god tid inför 2001 års budgetarbete och
beslut om eventuell permanentning av frukostservering fattas i sam-
band med budgetarbetet 2001.

att uppdra åt respektive nämnd att om så erfordras revidera sina
effektmål med hänsyn till tilldelade resurser och förändrade behov,

att fastställa utdebiteringen för år 2001 till kronor 20:42 per skatte-
krona,

att fastställa låneramen för rörelsekrediter till 25 000 000 kronor, samt

att anta budgetberedningens förslag till flerårsbudget för åren 2002-
2003 med ändringen att 500 000 kronor för förändrad politiker-
organisation stryks år 2002.

Reservationer

Rolf Östman (v), Margareta Hultman-Brikell (v), Mårten Franzson (v),
Elisabeth Berglund (v), Åsa Häggström (v) och Jörgen Elfström (v) re-
serverar sig mot beslutet till förmån för vänsterpartiets alternativa bud-
getförslag och förslaget beträffande kultur- och fritidsförvaltningens
organisation.

Per Holm (kd), Leif Grahn (kd), Ann-Britt Ottosson (kd), Göran
Larsson (kd) och Sven-Arne Karlsson (kd) reserverar sig mot beslutet
till förmån för kristdemokraternas alternativa budgetförslag, för försla-
get beträffande kultur- och fritidsförvaltningens organisation och Ahlins
förslag om vägning av sopor.

                                                                                                         forts
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Kommunfullmäktige 2000-11-20

Kf § 88, forts

Elisabet Ekestubbe (m), Siw Zetterberg (m), Göran Arveståhl (m),
Berry Keller (m), Sören Götemo (m) och Willy Jonson (m) reserverar
sig mot beslutet till förmån för kommunstyrelsens förslag beträffande
politikerorganisationen.

Gull-May Arnell (fp) och Eva Blomqvist (fp) reserverar sig mot beslu-
tet till förmån för avslag på förslaget om frukostverksamhet och för bi-
fall till Ahlins förslag om vägning av sopor.

Rikard Svärd (c), Inga Davidsson-Friberg (c), Torbjörn Ahlin (c),
Marguerite Landin (c) och Zitha Ahlin (c) reserverar sig mot beslutet
till förmån för Ahlins förslag om vägning av sopor och om utbyggnad
av Ekeby skola.

Dan-Åke Moberg (s), Annica Eriksson (s), Marianne Arvidsson (s),
Carl-Gustav Thunström (s), Björn Eriksson (s), Liselott Rehnman (s),
Sven-Inge Carlsson (s), Bert Eriksson (s), Irene Östlund (s), Christer
Thörner (s), Sven-Erik Dahlberg (s), Catarina Hansson (s), Thomas
Andersson (s), Gun-Britt Ahlin (s), Roger Arvidsson (s), Marvan
Barakat (s), Siv Arvebrink (s), Arne Önnefors (s) och Sven-Ove
Cederstrand (s) reserverar sig mot beslutet till förmån för Mobergs
förslag om ändring av barnomsorgstaxan.
_____

Exp:
Kommunens nämnder
Ekonomiavdelningen
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Kommunfullmäktige 2000-11-20

Kommunstyrelsen 2000-11-08

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2000-10-17

Kf § 89

Ks § 114

Au § 311 Dnr 273/2000.459

Förslag till förändring av renhållningstaxa

På uppdrag av budgetberedningen har tekniska kontoret inkommit
med en revidering av renhållningstaxan, daterad den 11 oktober 2000.
Tekniska kontoret har därefter den 16 oktober 2000 utarbetat ett alter-
nativt förslag till renhållningstaxa benämnt alternativ 2.

Arbetsutskottet föreslår fullmäktige

att anta alternativ 2 som förslag till renhållningstaxa.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.
_____

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla förslaget.
_____

Exp:
Anita Andersson
Tekniska kontoret
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Kommunfullmäktige 2000-11-20

Kommunstyrelsen 2000-10-04

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2000-09-27

Kf § 90

Ks § 102

Au § 271 Dnr 291/2000.600

Kumla kommuns kvalitetsredovisning inom skolväsendet 2000

Enligt förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet (SFS
1997:702) skall varje kommun årligen upprätta skriftlig kvalitetsredo-
visning. Barn- och utbildningsförvaltningen har utarbetat förslag till
kvalitetsredovisning inom skolväsendet år 2000.

Arbetsutskottet föreslår fullmäktige

att godkänna kvalitetsredovisningen.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.
_____

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla förslaget.
_____

Exp:
Barn- och utbildningsnämnden
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Kommunfullmäktige 2000-11-20

Kommunstyrelsen 2000-11-08

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2000-10-17

Kf § 91

Ks § 115

Au § 312 Dnr 77/2000.530

Rekommendation till kommunerna att besluta om att överlåta an-
svaret för färdtjänst och riksfärdtjänst till Länstrafiken samt att
teckna konsortialavtal och uppdragsavtal

Länstrafiken har på uppdrag av Kommunförbundet Örebro län utar-
betat förslag till ny ansvarsfördelning i länet med syfte att integrera
färdtjänsten och sjukresorna med kollektivtrafiken. Arbetsutskottet
beslutade den 29 maj 2000, § 194, att tillstyrka förslaget.

Kommunförbundet Örebro län rekommenderar kommunerna

att besluta att överlåta kommunens uppgifter enligt lagen om Färd-
tjänst och Riksfärdtjänst till trafikhuvudmannen i länet (Länstrafiken
Örebro AB),

att ställa sig bakom förslaget att långsiktigt lösa fördelningen av kost-
naderna för gymnasieelevernas resor,

att godkänna och teckna konsortialavtal och uppdragsavtal utifrån för-
slagen i det skriftliga material som varit utsänt på remiss under våren,
samt

att anta upprättat förslag till taxa för färdtjänst.

Arbetsutskottet föreslår fullmäktige

att anta rekommendationerna.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.
_____

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla förslaget.
_____

Exp:
Socialnämnden
Rolf Ohlsson
Kommunförbundet Örebro län
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Kommunfullmäktige 2000-11-20

Kommunstyrelsen 2000-10-04

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2000-09-27

Kf § 92

Ks § 103

Au § 272 Dnr 286/2000.253

Försäljning av del av fastigheten Kumla Kumla 13:89

Köpeavtal har upprättats vari Kumla kommun till OKQ8 AB, Stock-
holm, försäljer del av fastigheten Kumla Kumla 13:89 för en köpe-
skilling om 971 000 kronor.

Köpeavtalet gäller under förutsättning att fullmäktige i särskilt beslut
godkänner detsamma.

Arbetsutskottet föreslår fullmäktige

att godkänna avtalet.
_____

Mårten Franzson föreslår att avtalet ej skall godkännas.

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige

att godkänna avtalet.

Mårten Franzson och Margareta Hultman Brikell reserverar sig mot
beslutet till förmån för Mårten Franzsons förslag.
_____

Mårten Franzon (v) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Rolf Östman (v), Margareta Hultman-Brikell (v), Mårten Franzson (v),
Elisabeth Berglund (v), Åsa Häggström (v) och Jörgen Elfström (v)
reserverar sig mot beslutet till förmån för Franzsons avslagsyrkande.
_____

Exp:
Ewa Petterson



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Justeringssign      Utdragsbestyrkande

20

Kommunfullmäktige 2000-11-20

Kf § 93 Dnr 307/2000.101

Sammanträdesordning för 2001 samt sättet för kungörelse och
kallelse

Kommunfullmäktiges presidium föreslår

att sammanträden under 2001 hålles den 29 januari, 26 februari, 19
mars, 17 april, 21 maj, 18 juni, 17 september, 15 oktober, 19 novem-
ber samt 17 december.

att sammanträden hålles i Folkets Hus klockan 18.30 dock att sam-
manträdet i november hålles klockan 17.00 och att presidiet ges i upp-
drag att fastställa plats för sammanträdet i juni, samt

att kungörelse om tid och plats för sammanträdena förutom att anslås
på kommunens anslagstavla även införes i tidningarna Nerikes
Allehanda, Örebro Kuriren och Länsposten.

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla förslaget.
_____

Exp:
Birgitta Johansson Ellbén
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Kommunfullmäktige 2000-11-20

Kf § 94  Dnr 331/2000.102

Avsägelse av kommunalt uppdrag – Johan Lagerfelt

Johan Lagerfelt (m) har i skrivelse av den 8 november 2000 avsagt sig
uppdraget som ledamot i fullmäktige.

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna avsägelsen, samt

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

Exp:
Länsstyrelsen
Nils-Arne Björk
Birgitta Johansson Ellbén
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Kommunfullmäktige 2000-11-20

Kf § 95  Dnr 334/2000.102

Avsägelse av kommunalt uppdrag – Lars-Åke Kjellman

Lars-Åke Kjellman (m) har i skrivelse av den 13 november 2000 av-
sagt sig samtliga förtroendeuppdrag.

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna avsägelsen,

att hos länsstyrelsen begära sammanräkning för utseende av ny
ledamot i fullmäktige,

att till ledamot i kommunstyrelsen utse Göran Arveståhl (m),

att till ledamot i kultur- o fritidsnämnden utse Berry Keller (m),

att till ny ersättare i kultur- o fritidsnämnden efter Keller utse
Elisabeth Centervärn (m),

att till ersättare i barn- o utbildningsnämnden utse Göran Arveståhl (m),
samt

att till ombud till årsmöte för Kommunförbundet i Örebro län utse
Pekka Lindberg (m).
_____

Exp:
Nils-Arne Björk
Birgitta Johansson Ellbén
Länsstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Kommunförbundet i Örebro län
Göran Arveståhl
Berry Keller
Elisabeth Centervärn
Pekka Lindberg
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Kommunfullmäktige 2000-11-20

Kf § 96 Dnr 336/2000.022

Elisabeth Berglunds motion angående resepolicy för Kumla
kommun

Elisabeth Berglund (v) framlade en motion angående resepolicy för
Kumla kommun.

I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta

att Kumla kommun strävar efter att gynna hotell utan pornografi-TV
eller motsvarande, både för förtroendevaldas och tjänstemäns resor,
samt

att denna bestämmelse införs i Kumla kommuns resepolicy snarast
möjligt.

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
_____

Exp:
Birgitta Johansson Ellbén
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Kommunfullmäktige 2000-11-20

Kf § 97 Dnr 340/2000.800

Gull-May Arnells m fl interpellation angående kultur- och
fritidsnämnden

Gull-May Arnell (fp), Göran Larsson (kd) och Margareta Hultman-
Brikell (v) ingav en interpellation till kommunstyrelsens ordförande
med följande frågor:

Hur tolkar man kommunallagens 3 kap 13 § ?

Hur ser man på ansvarsfördelningen mellan nämnd och
kommunstyrelse ?

Har kommunstyrelsens arbetsutskott förtroende för kultur- och
fritidsnämndens ledamöter ?

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna interpellationen till kommunstyrelsens ordförande.
_____

Exp:
Dan-Åke Moberg
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VOTERING VID KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE
DEN 20 NOVEMBER 2000, § 88

Ja Nej Avst Ja Nej Avst

Socialdemokraterna Folkpartiet Liberalerna
Dan-Åke Moberg X Gull-May Arnell x
Annica Eriksson X Eva Blomqvist x
Marianne Arvidsson X
Carl-Gustav Thunström X Kristdemokraterna
Björn Eriksson X Per Holm x
Liselott Rehnman X Leif Grahn x
Sven-Inge Carlsson X Ann-Britt Ottosson x
Bert Eriksson X Göran Larsson x
Irene Östlund X Sven-Arne Karlsson x
Christer Thörner X
Sven-Erik Dahlberg X Vänsterpartiet
Catarina Hansson X Rolf Östman x
Thomas Andersson X
Gun-Britt Ahlin X

Margareta Hultman-
Brikell

x

Roger Arvidsson X Mårten Franzson x
Marvan Barakat X Elisabeth Berglund x
Siv Arvebrink X Åsa Häggström x
Arne Önnefors X Jörgen Elfström x

Moderaterna Ordförande
Elisabet Ekestubbe X Sven-Ove Cederstrand x
Siw Zetterberg X
Göran Arveståhl X Summa 19 24
Berry Keller X
Sören Götemo X
Willy Jonson X

Centern

Rikard Svärd X
Inga Davidsson Friberg X
Torbjörn Ahlin X
Marguerite Landin X
Zitha Ahlin X


