
KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum  
 

 Utdragsbestyrkande 
 

Kommunfullmäktige   2001-06-18 
  
Plats och tid Hardemo bygdegård, Kumla, måndagen den 18 juni 2001 
 klockan 18.30 – 20.05 
 
Beslutande Samtliga ledamöter utom  Tjänstgörande ersättare 
 Annica Eriksson (s) Marvan Barakat (s) 
 Gudrun Persson (s) Siv Arvebrink (s) 
 Kjell Hellberg (s) Roger Arvidsson (s) 
 Sven-Erik Dahlberg (s) Arne Önnefors (s) 
 Thomas Andersson (s) Britten Uhlin (s) 
 Sören Götemo (m) Willy Jonson (m) 
 Gull-May Arnell (fp) Tony Larsson-Malmberg (fp) 
 Eva Blomqvist (fp)  
 Solveig Parbring (kd) Sven-Arne Karlsson (kd) 
 Leif Grahn (kd)  
 Mårten Franzson (v)  
   
   
   
Närv ej tjg ers Elisabet Centervärn (m)  
 
Övriga Torild Hilmersson, sekr  
   
Justerare Gun-Britt Ahlin (s) Rickard Svärd (c) 
  
Plats och tid Stadshuset, kanslichefens tjänsterum, onsdagen den 20 juni 2001, 

klockan 16.00. 
 
Sekreterare ...................................................... §§ 38-49 
 Torild Hilmersson  
 
Ordförande ...................................................... 
 Sven-Ove Cederstrand 
 
Justerare ................................................       ................................................ 
  Gun-Britt Ahlin Rickard Svärd 
 
 
      Anslag/Bevis 
      Protokoll är justerat 
 

Styrelse/Nämnd Kommunfullmäktige 
  
Sammanträdesdatum  2001-06-18 
 

Datum för uppsättande 2001-06-21 Datum för nedtagande 2001-07-16 
 

Förvaringsplats  Kommunledningskontoret 
  
Underskrift ...................................................... 
 Birgitta Johansson Ellbén 
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 

Kommunfullmäktige 2001-06-18 
  
 Kf § 38   
 

Anmälda förhinder och upprop 

Ärendebeskrivning Förhinder har anmälts av ledamöterna Annica Eriksson (s), Gudrun 
Persson (s), Kjell Hellberg (s), Sven-Erik Dahlberg (s), Thomas 
Andersson (s), Sören Götemo (m), Gull-May Arnell (fp), Eva 
Blomqvist (fp), Solveig Parbring (kd) och Leif Grahn (kd). 

Ersättarna Marvan Barakat (s), Siv Arvebrink (s), Roger Arvidsson 
(s), Arne Önnefors (s), Britten Uhlin (s), Willy Jonson (m), Tony 
Larsson-Malmberg (fp) och Sven-Arne Karlsson (kd) har inkallats för 
tjänstgöring. 

Fullmäktiges beslut Anmälda förhinder godkännes. 

Därefter förrättas upprop varvid ledamoten Mårten Franzson (v) 
befinnes ej närvarande. 
_____ 

  
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 3 
 Sammanträdesdatum  
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 

 
Kommunfullmäktige 2001-06-18 

Kommunstyrelsen 2001-06-06 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2001-05-29 
  
 Kf § 39 

 Ks § 56 

 Au §  179 Dnr 230/2000.027 
 

Katarina Hanssons och Gun-Britt Anderssons motion angående 
vikariepool för undersköterskor 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade den 18 september 2000, § 81, att till 
kommunstyrelsen för beredning överlämna en motion av Katarina 
Hansson (s) och Gun-Britt Andersson (s). 

I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta 

att kommunfullmäktige tar initiativ till att starta upp en pool där ett 
visst antal undersköterskor med spetskompetens anställes. Dessa per-
soner ska utgå från en gemensam lokal dit personalen från verksam-
heterna kan ringa för att erhålla vikarier. Om personalen i poolen nå-
gon dag inte efterfrågas, ska de efter ett givet schema befinna sig i 
olika verksamheter för att ytterligare bygga på sin kompetens. 

att det tages initiativ till att anställa ett antal outbildade personer till 
poolen, som har ett intresse av att arbeta i vården. De ska under an-
ställningen vikariera på samma förutsättningar som ovan. Vid an-
ställningen ska personernas kunskaper valideras och stu-
die/handlingsplan upprättas för att de efter 1-2 år är utbildade under-
sköterskor. För att personen ska få tid till sin utbildning ska den noga 
schemaläggas, och även praktik/vikarie delen blir så varierande som 
möjligt. 

att tjänsterna ska vara på heltid, detta för att göra Kumla kommun till 
en attraktiv arbetsgivare både för män och kvinnor. 

Arbetsutskottet beslutade den 27 september 2000 att uppdra åt social-
förvaltningen att senast den 1 november 2000 avge förslag till ytt-
rande. 

Ett förslag till yttrade hade utarbetats av socialchef Håkan Hjelm. 

Arbetsutskottet beslutade den 9 januari 2001, § 1, att återremittera 
ärendet till socialförvaltningen. 

Socialförvaltningen har avgett förslag till yttrande daterat den 17 maj 
2001. 
    forts. 
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Kommunfullmäktige 2001-06-18 

Kommunstyrelsen 2001-06-06 
  
 Kf § 39,  forts 

 Ks § 56 
  
Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar yttrandet. 

Motionen är därmed besvarad.  
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet.. 
Fullmäktiges beslut Yttrandet antages. 

Motionen är därmed besvarad. 
_____  

  
  
  
Expediering Socialnämnden 

Personalavdelningen 
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Kommunfullmäktige 2001-06-18 

Kommunstyrelsen 2001-06-06 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2001-05-29 
  
 Kf § 40 

 Ks § 57 

 Au §  180 Dnr 357/2000.101 
 

Katarina Hanssons motion angående rekrytering till omvård-
nadsprogrammet 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade den 18 december 2000, § 103, att till 
kommunstyrelsen för beredning överlämna en motion av Katarina 
Hansson (s). 

I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta 

att två personer, som har sin anställning inom kommunen vård och 
omsorg för äldre, ges utrymme i sin anställning att besöka kommu-
nens nior inför deras val till gymnasieskolan. Detta för att beskriva 
sin yrkesroll och attrahera fler att söka till omvårdnadsprogrammet. 

Socialförvaltningen fick den 1 januari 2001, ksau § 20 i uppdrag att 
utarbeta förslag till yttrande. 

Socialförvaltningen har avgett förslag till yttrande daterat den 17 maj 
2001. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar yttrandet. 

Motionen är därmed besvarad. 
Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige antar yttrandet. 

Motionen är därmed besvarad. 

SSA-rådet anmodas behandla frågan om rekrytering till 
omvårdnadsprogrammet. 

Fullmäktiges beslut Yttrandet antages. 

Motionen är därmed besvarad. 

SSA-rådet anmodas behandla frågan om rekrytering till 
omvårdnadsprogrammet. 
_____  

  
  
Expediering Socialnämnden 

Personalavdelningen 
SSA-rådet 
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Kommunfullmäktige 2001-06-18 

Kommunstyrelsen 2001-06-06 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2001-05-08 
  
 Kf § 41 

 Ks § 58 

 Au §  151 Dnr 145/2001.170 
 

Årsredovisning och revisionsberättelse för Nerikes Brandkår 
avseende år 2000 

Ärendebeskrivning Kommunalförbundet Nerikes Brandkår har överlämnat årsredovis-
ning för år 2000 och kommunalförbundets revisorer har överlämnat 
revisionsberättelse för samma period. 

Enligt bestämmelserna i kommunallagen 9 kap §§ 16 och 20 har 
fullmäktige i respektive medlemskommun att besluta om ansvars-
frihet för förbundsdirektionen. 

Arbetsutskottets förslag Årsredovisningen godkännes. 

Direktionen beviljas ansvarsfrihet. 
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
Fullmäktiges beslut Årsredovisningen godkännes. 

Direktionen beviljas ansvarsfrihet. 
_____  

  
  
  
Expediering Nerikes Brandkår 
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Kommunfullmäktige 2001-06-18 

Kommunstyrelsen 2001-06-06 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2001-05-22 
  
 Kf § 42 

 Ks § 59 

 Au §  167 Dnr 170/2001.020 
 

Personalekonomisk redovisning 

Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har sammanställt personalekonomisk 
redovisning för år 2000. Redovisningen innefattar även den kartlägg-
ning av löneskillnader som kommunen enligt jämställdhetslagen 
(1991:433) är skyldig att göra. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
Kommuns tyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
Fullmäktiges beslut Redovisningen godkännes. 

_____  
  
  
  
Expediering Personalavdelningen 
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Kommunfullmäktige 2001-06-18 

Kommunstyrelsen 2001-06-06 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2001-05-29 
  
 Kf § 43 

 Ks § 60 

 Au §  181 Dnr 176/2001.770 
 

Lokalt samarbetsavtal mellan Regionsjukhuset i Örebro samt 
primärvården och kommunerna i södra länsdelen  

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige antog den 24 januari 2000, § 7, samarbetsavtal 
mellan kommunerna och Örebro läns landsting. Enlig avtalet skall 
lokala samarbetsavtal träffas. 

På uppdrag av Sydnärkesgruppen har ett gemensamt förslag till avtal 
arbetats fram för kommunerna Kumla, Askersund, Hallsberg och 
Lekeberg. Sydnärkesgruppen har den 15 maj 2001 rekommenderat 
kommunerna att anta förslaget. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige godkänner förslag till avtal. 
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
Fullmäktiges beslut Avtalet godkännes. 

_____  
  
  
  
Expediering Berörda kommuner 

Socialnämnden 
Örebro läns landsting Primärvårdsstyrelsen 
Styrelsen för regionsjukhuset i Örebro  
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Kommunfullmäktige 2001-06-18 

Kommunstyrelsen 2001-06-06 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2001-05-29 
  
 Kf § 44 

 Ks § 61 

 Au §  182 Dnr 69/2001.045 
 

Avtal med Folkets Hus om tillhandahållande av samlingslokaler 

Ärendebeskrivning Föreningen Folkets Hus, Kumla, har i skrivelse av den 15 februari 
2001 ställt en förfrågan om kommunal borgen för lån till ombyggnad. 
Ombyggnaden är kostnadsberäknad till 16 000 000 kronor.  

 Arbetsutskottet gav den 9 mars 2001, § 90, kommundirektör Thage 
Arvidsson i uppdrag  att undersöka möjligheten till alternativa 
lösningar till kommunal borgen. 

Som alternativ till kommunal borgen har upprättats ett avtal där 
kommunen tillförsäkrar Folkets Hus ett långsiktigt ekonomiskt stöd 
mot att Folkets Hus tillhandahåller samlingslokaler för kommunens 
innevånare, föreningsliv och enskilda. 

Arbetsutskottets förslag Kommundirektör Thage Arvidsson får i uppdrag att till kommun-
styrelsens sammanträde den 6 juni 2001 presentera reviderat förslag 
till avtal, samt att ersättning för åren 2002 till och med 2005 skall 
vara en miljon kronor per år och niohundratusen kronor per år för 
åren 2006 till och med 2009. 

 
Reviderat förslag till avtal daterat 31 maj 2001 har upprättats. Avtalet 
gäller under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner det. 

Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige godkänner avtalet med tillägget ”Vid uthyrning 
till föreningar skall lokalhyran subventioneras med 50 procent.” 

Fullmäktiges beslut Avtalet godkännes med tillägget ”Vid uthyrning till föreningar skall 
lokalhyran subventioneras med 50 procent.” 
_____  

  
  
  
Expediering Folkets Hus 

Thage Arvidsson 
Ekonomiavdelningen 
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Kommunfullmäktige 2001-06-18 
  
 Kf § 45 Dnr 175/2001.106 
 

Eva Blomqvists interpellation angående samarbetet med Örebro 
Universitet 

Ärendebeskrivning Fullmäktige överlämnade den 21 maj 2001, § 37, till kommunstyrel-
sens ordförande en interpellation från Eva Blomqvist med följande 
frågor. 

Vilken strategi har kommunen haft och har när det gäller samarbetet 
med Örebro Universitet? 

Vilka resultat har det i så fall gett? 

Vad gör kommunen för att underlätta kontakterna med universitetet 
för kommunens skolor, företag samt framtida studenter? 

Kommunstyrelsens ordförande har skriftligen besvarat 
interpellationen. 
_____  
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Kommunfullmäktige 2001-06-18 
  
 Kf § 46        
 

Valärende – kommunalråd och oppositionsråd 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade den 21 maj 2001, § 33, att inrätta en 
befattning som kommunalråd 0,5 och en befattning som 
oppositionsråd 0,5 från och med den 1 augusti 2001. 

Valutskottet har vid sammanträde den 18 juni 2001 föreslagit Göran 
Arveståhl (m) som oppositionsråd 0,5. 

Vidare meddelar valutskottet att ingen nominering lämnats till 
posten som kommunalråd 0,5 varför detta val sker vid nästa 
fullmäktigesammanträde.. 

Fullmäktiges beslut Göran Arveståhl (m) utses till oppositionsråd 0,5 från och med 
den 1 augusti 2001. 
_____  

  
  
  
Expediering Göran Arveståhl 

Nils-Arne Björk 
Birgitta Johansson-Ellbén 
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Kommunfullmäktige 2001-06-18 
  
 Kf § 46a        
 

Valärende – ledamot i valutskottet 

Ärendebeskrivning En plats som ledamot i valutskottet är vakant. Valutskottet föreslår 
ersättaren i valutskottet Elisabeth Ekestubbe (m) som ny ledamot och 
till ny ersättare efter Ekestubbe föreslås Sören Götemo (m). 

Fullmäktiges beslut Enligt valutskottets förslag. 
_____  

  
  
  
Expediering Elisabeth Ekestubbe 

Sören Götemo 
Birgitta Johansson-Ellbén 
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Kommunfullmäktige 2001-06-18 
  
 Kf § 47        
 

Meddelanden – Revisionsrapporter 

Ärendebeskrivning Kommunrevisionen har till fullmäktige för kännedom överlämnat 
revisionsrapporten ”Kvalitet i förskole- och grundskole-
verksamheten”. 
_____  
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Kommunfullmäktige 2001-06-18 

       

 Kf §  48 Dnr 196/2001.009 
 

Göran Arveståhls motion om konkurrensutsättning av 
kommunala verksamheter 

Ärendebeskrivning Göran Arveståhl (m) m fl framlade en motion angående 
konkurrensutsättning av kommunala verksamheter. 

I motionen föreslås fullmäktige ge kommunstyrelsen i uppdrag att 
arbeta fram ett program för införande av konkurrens och alternativa 
driftsformer som medel för ökad effektivitet och kvalitet. 

Fullmäktiges beslut Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
_____  
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Kommunfullmäktige 2001-06-18 

       

 Kf §  49 Dnr 204/2001.822 
 

Göran Larssons m fl motion angående uppvärmning av 
Djupadalsbadet med solenergi 

Ärendebeskrivning Göran Larsson (kd), Per Holm (kd) och Sven-Arne Karlsson (kd) 
framlade en motion angående uppvärmning av Djupadalsbadet med 
solenergi. 

I motionen föreslås fullmäktige besluta  

att solenergi (solfångare) installeras för Djupadalsbadets 
uppvärmningsbehov till så stor del som är möjligt, 

att man använder soluppvärmningen i marknadsföringssyfte, 

att man utreder om det finns andra kommunala objekt som är 
lämpliga för investering i solenergi. 

Fullmäktiges beslut Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
_____  

 


