
KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
 Sammanträdesdatum  
  

 Utdragsbestyrkande 
 

Kommunfullmäktige   2001-10-15 
 
Plats och tid Teatern, Kumla Folkets hus, måndagen den 15 oktober 2001 
 klockan 18.30-21.30 
   
   
Beslutande Samtliga ledamöter utom  Tjänstgörande ersättare 

 Liselott Rhenman (s) Siv Arvebrink (s) 
 Katarina Hansson (s) Stefan Svensson (s) 
 Thomas Andersson (s) Marvan Barakat (s) 
 Sven-Arne Karlsson (kd) Rune Jansson (kd) 
 Rolf Östman (v) Maj-Britt Jonsson (v) 
   
   
Övriga Torild Hilmersson, sekr  
   
Justerare Gun-Britt Andersson (s) Elisabeth Ekestubbe (m) 
  
Plats och tid Stadshuset, kanslichefens tjänsterum, torsdagen den 18 oktober 

2001, klockan 17.00. 
   
   
Sekreterare ...................................................... §§ 64-72 
 Torild Hilmersson  
  
  
Ordförande ...................................................... 
 Sven-Ove Cederstrand 
  
  
Justerare ................................................       ................................................ 
  Gun-Britt Andersson Elisabeth Ekestubbe  
 
 
      Anslag/Bevis 
      Protokoll är justerat 
 

Styrelse/Nämnd Kommunfullmäktige 
  
Sammanträdesdatum  2001-10-15 
    
Datum för uppsättande 2001-10-19 Datum för nedtagande 2001-11-12 
  
Förvaringsplats  Kommunledningskontoret 
  
  
Underskrift ...................................................... 
 Lars Claesson 
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Kommunfullmäktige 2001-10-15 
  

 Kf § 64 
 

Anmälda förhinder och upprop 

Ärendebeskrivning Förhinder har anmälts av ledamöterna Liselott Rehnman (s), Katarina 
Hansson (s), Thomas Andersson (s), Sven-Arne Karlsson (kd) och 
Rolf Östman (v). 

Ersättarna Siv Arvebrink (s), Stefan Svensson (s), Marvan Barakat 
(s), Rune Jansson (kd) och Maj-Britt Jonsson (v) har inkallats för 
tjänstgöring. 

Fullmäktiges beslut Anmälda förhinder godkännes. 

Därefter förrättas upprop. 
_____  
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Kommunfullmäktige 2001-10-15 
  

 Kf § 65 Dnr 243/2001.102 
 

Länsstyrelsens beslut att utse ny ledamot och ny ersättare i 
kommunfullmäktige  

Ärendebeskrivning Yvonne Hagström (s) har i skrivelse av den 2 september 2001 avsagt 
sig uppdraget som ledamot i fullmäktige. 

Kommunfullmäktige beslutade den 17 september 2001, § 58, 

att godkänna avsägelsen, samt 

att hos länsstyrelsen begära sammanräkning för utseende av ny 
ledamot efter Yvonne Hagström (s). 

Länsstyrelsen har genom protokoll av den 26 september 2001 
meddelat 

att till ny ledamot efter Hagström utsetts Roger Arvidsson (s) och till 
ny ersättare efter Arvidsson utsetts Sten Persson (s). 
_____  
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Kommunfullmäktige 2001-10-15 
  

 Kf §  66 Dnr 212/2001.102 
 

Länsstyrelsens beslut att utse ny ledamot och ersättare i 
kommunfullmäktige 

Ärendebeskrivning Leif Grahn (kd) har i skrivelse av den 25 juni 2001 avsagt sig 
uppdraget som ledamot i fullmäktige. 

Kommunfullmäktige beslutade den 17 september 2001, § 57, 

att godkänna avsägelsen, samt 

att hos länsstyrelsen begära sammanräkning för utseende av ny  
ledamot efter Leif Grahn (kd). 

Länsstyrelsen har genom protokoll av den 26 september 2001 
meddelat 

att till ny ledamot efter Grahn utsetts Sven-Arne Karlsson (kd) och 
till ny ersättare efter Karlsson utsetts Rune Jansson (kd). 
_____  
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Kommunfullmäktige 2001-10-15 

Kommunstyrelsen 2001-10-03 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2001-09-25 
  
 Kf § 67 
 Ks § 80 
 Au §  246 Dnr 260/2001.101 
 

Redovisning av obesvarade motioner 

Ärendebeskrivning Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige i Kumla skall 
kommunstyrelsen varje år vid fullmäktiges ordinarie sammanträde i 
april och oktober redovisa de motioner som inte beretts färdigt. 

Kommunledningskontoret har upprättat redovisning avseende 
motioner som fortfarande är under beredning. 

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

_____  
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Kommunfullmäktige 2001-10-15 

Kommunstyrelsen 2001-10-03 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2001-09-26 
  
 Kf § 68 
 Ks § 81 
 Au §  260 Dnr 65/2001.311 
 

”Lilla Torget”, Guldsmeden 3 m fl  

Ärendebeskrivning I kommunens budget för 2001 finns anslag för anläggande av en 
mindre torgplats i anslutning till den s k Domusparkeringen och 
fastigheten Guldsmeden 3. 

Arkitekt Jan Lindahl har fått i uppdrag att ta fram skissförslag till 
utformning av torgområdet som även skall ha plats för en skulptur. 

Förslaget presenterades för berörda fastighetsägare m fl den 15 
februari 2001. 

 Arbetsutskottet gav den 27 februari 2001, § 76, stadsbyggnadschef 
Bo Örtegren i uppdrag att förhandla med berörda fastighetsägare om 
fördelning av kostnader.  

 Kommunens andel av investeringen beräknas uppgå till 1 150 000 
kronor varav 250 000 kronor är anslaget i investeringsbudget för år 
2001. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen tilläggsanslag om 
900 000 kronor i investeringsbudget år 2001 för anläggande av 
torgplats. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
Fullmäktiges beslut Kommunstyrelsen får tilläggsanslag om 900 000 kronor i 

investeringsbudget år 2001 för anläggande av torgplats. 
_____  

  
  
  
Expediering Ekonomiavdelningen 

Tekniska kontoret 
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Kommunfullmäktige 2001-10-15 

Kommunstyrelsen 2001-10-03 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2001-09-25 
  
 Kf § 69 

 Ks § 82 
 Au §  247 Dnr 203/2001.174 
 

Justering av sotningstaxan 

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

Sydnärkegruppen har den 5 september 2001 beslutat att 
rekommendera kommunerna  

att höja sotningstaxan till 303 kr/tim för perioden t o m 2002-03-31 
samt med ytterligare 3,8% för perioden 2002-04-01 – 2003-03-31,  

samt att ny förhandling upptas inför nästkommande period. 

Vidare har skorstensfejarmästaren hemställt om höjning av årsarvodet 
i proportion till taxehöjningen. 

Kansliavdelningen har beräknat utfallet i taxan och årsarvodet av den 
begärda höjningen. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige godkänner justering av sotningstaxan och 
höjning av årsarvodet. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
Fullmäktiges beslut Den föreslagna justeringen av sotningstaxan och höjning av 

årsarvodet till skorstensfejarmästaren godkännes. 
_____  

  
  
  
Expediering Skorstensfejarmästare Mikael Johansson 

Anita Andersson 
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Kommunfullmäktige 2001-10-15 

Kommunstyrelsen 2001-10-03 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2001-09-25 
  
 Kf § 70 

 Ks § 83 
 Au §  248 Dnr 256/2001.619 
 

Förslag till regelverk och avgiftstaxa för barnomsorg och 
skolbarnsomsorg 

Ärendebeskrivning Barn- och utbildningsnämnden har den 6 september 2001, § 57, 
föreslagit kommunfullmäktige att anta förslag till regelverk och 
avgiftstaxa för barnomsorg och skolbarnsomsorg. 

Arbetsutskottets förslag Fullmäktige antar regelverket med ändring i ”Avgiftstaxa för 
skolbarnsomsorg”, där procentsatsen för barn 3 ändras från 1% till 
0,75 %. 

Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att till kommunstyrelsen 
redovisa konsekvenserna av föreliggande ändringar. 

Kommunstyrelsen  
 Annika Eriksson (s) föreslår att i de enskilda fall där taxeändringen 

inte medför sänkning med minst 200 kronor per månad skall för de 
som har barnomsorg eller skolbarnsomsorg före taxeändringen 
garanteras 200 kronor i minskad avgift. 

Kommunstyrelsens förslag Fullmäktige antar regelverket med ändring i ”Avgiftstaxa för 
skolbarnsomsorg”, där procentsatsen för barn 3 ändras från 1% till 
0,75 %. 

I de enskilda fall där taxeändringen inte medför sänkning med minst 
200 kronor per månad skall för de som har barnomsorg eller 
skolbarnsomsorg före taxeändringen garanteras 200 kronor i minskad 
avgift. 

Kommunfullmäktige  
Fullmäktiges beslut Regelverk och avgiftstaxa antas med ändring i ”Avgiftstaxa för 

skolbarnsomsorg”, där procentsatsen för barn 3 ändras från 1% till 
0,75 %. 

I de enskilda fall där taxeändringen inte medför sänkning med minst 
200 kronor per månad skall för de som har barnomsorg eller 
skolbarnsomsorg före taxeändringen garanteras 200 kronor i minskad 
avgift. 
_____  

  
Expediering Barn- o utbildningsnämnden 

Anita Andersson 
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Kommunfullmäktige 2001-10-15 

Kommunstyrelsen 2001-10-03 
  
 Kf § 71 
 Ks §  89 Dnr 275/2001.100 
 

Mål för arbete enligt FN:s konvention om barns rättigheter 

Ärendebeskrivning En arbetsgrupp under ledning av kommunalråd Annica Eriksson har 
utarbetat förslag till mål för kommunens arbete enligt FN:s 
konvention om barns rättigheter. 

Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige antar förslaget. 
Kommunfullmäktige  
 Per Holm (kd) föreslår att på sidan 3 fjärde punkten orden ”på det sätt 

och i den omfattning som är relevant med hänsyn till deras mognad 
och utveckling” skall strykas. Eva Blomqvist (fp) tillstyrker Holms 
förslag. 

Åsa Häggström föreslår att på sidan 3 sjätte punkten orden ”arbetet 
med” byts ut mot ”någon artikel i”. 

Sören Götemo (m) föreslår att på sidan 3 sjunde punkten ordet 
(bilaga) skall strykas. 

Annica Eriksson (s), Torbjörn Ahlin (c) och Kjell Hellberg (s) 
föreslår att kommunstyrelsens förslag bifalles. 

Propositionsordning Fullmäktige fastställer följande propositionsordning: 

Bifall till kommunstyrelsens förslag utom i de delar där motförslag 
finns. I kommunstyrelsens förslag ingår redaktionell ändring av 
rubriken sidan 4 till ”Det här är exempel på vad som finns för barn 
och unga i Kumla kommun.” 

Bifall eller avslag till i tur och ordning Holms, Häggströms och 
Götemos respektive förslag. 

Fullmäktiges beslut Kommunstyrelsens förslag antas med ovan angivna redaktionella 
ändring samt Götemos ändringsförslag. 

Holms och Häggströms respektive förslag avslås.  
Reservation Åsa Häggström (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt 

förslag. 
_____  

  
  
Expediering Kommunens nämnder 

Birgitta Munksten 
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Kommunfullmäktige 2001-10-15 
  
 Kf § 72 Dnr 283/2001.600 
 

Göran Arveståhls motion om de politiska ungdomsförbundens 
medverkan i skolan 

Ärendebeskrivning Göran Arveståhl (m) har inlämnat en motion av den 10 oktober 2001 
angående de politiska ungdomsförbundens medverkan i skolan. 

I motionen föreslås fullmäktige uttala vikten av att skolan är öppen 
för omvärlden och att de politiska ungdomsförbundens roll i 
undervisningen borde vara självklar. 

Vidare föreslås fullmäktige besluta att motionens intentioner beaktas i 
verksamhetsdirektiven för skolverksamheten. 

Fullmäktiges beslut Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
_____  

 
 

 


