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Kommunfullmäktige 2001-11-19 

  
 Kf § 73 
 

Anmälda förhinder och upprop 

 Förhinder har anmälts av ledamöterna Kjell Hellberg (s), Thomas 
Andersson (s), Siw Zetterberg (m), Margareta Engman (m), Eva 
Blomqvist (fp) och Solveig Parbring (kd). 

Ersättarna Siv Arvebrink (s), Arne Önnefors (s), Elisabeth 
Centervärn (m), Willy Jonson (m), Kerstin Cederström (fp) och  
Rune Jansson (kd) har inkallats för tjänstgöring. 

Fullmäktiges beslut Fullmäktige godkänner anmälda förhinder. 
Upprop Därefter förrättas upprop varvid ledamoten Gudrun Persson (s) 

befinnes ej närvarande. Ersättaren Sten Persson (s) tjänstgör för 
Gudrun Persson. 
_____  
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Kommunfullmäktige 2001-11-19 

Kommunstyrelsen 2001-11-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2001-10-30 
  
 Kf § 74 
 Ks § 93 
 Au §  293 Dnr 38/2001.041 
 

Förslag till budget för 2002 och flerårsbudget 2003-2004 

Ärendebeskrivning Budgetberedningen har överlämnat förslag till budget för år 2002 och 
flerårsbudget för år 2003-2004. 

Torbjörn Ahlin föreslår förändringar i budgetberedningens förslag 
enligt sammanställning benämnd ”Budgetavvikelser från socialde-
mokraternas förslag”. 

Vidare föreslår Ahlin följande tillägg: 

- Alternativa driftformer inom förskolan skall prövas. 

- Utökade resurser för placering av barn/ungdomar på institution, 
familjehem, kontaktfamilj skall inkludera inrättande av tjänst för 
att hålla kontakt med, utveckla nya och utbilda familjehem. 

- Lämpliga åtgärder i sophanteringen för att minska sopmängden 
skall utredas till 2002 års budgetberedning. 

- Det s.k. tre plus tre systemet skall provas inom socialförvalt-
ningens område. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar budgetberedningens förslag till budget för 
år 2002. 

Respektive nämnd får i uppdrag att om så erfordras revidera sina 
effektmål med hänsyn till tilldelade resurser och förändrade behov. 

Utdebiteringen för år 2002 fastställes till kronor 20:42 per skatte-
krona. 

Låneramen för rörelsekrediter fastställes till 25 000 000 kronor. 
Reservationer Torbjörn Ahlin och Göran Arveståhl reserverar sig med skriftlig 

motivering mot beslutet till förmån för Ahlins förslag. 
Kommunstyrelsen  
Förslag Torbjörn Ahlin (c) och Göran Arveståhl (m) föreslår att det av Ahlin i 

arbetsutskottet avgivna alternativa budgetförslaget bifalles. 

Per Holm (kd) föreslår att det av kristdemokraterna avgivna alterna-
tiva budgetförslaget bifalles.  

Margareta Hultman-Brikell (v) föreslår att det av vänsterpartiet 
avgivna alternativa budgetförslaget bifalles. forts. 
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 

Kommunfullmäktige 2001-11-19 

Kommunstyrelsen 2001-11-07 
  
 Kf § 74  forts 
 Ks § 93  forts 
  
Propositionsordning Följande propositionsordning godkännes: 

Bifall till arbetsutskottets förslag utom i de delar där motförslag finns. 

Därefter ställs vart och ett av de alternativa budgetförslagen mot 
arbetsutskottets förslag. 

Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige antar budgetberedningens förslag till budget för 
år 2002. 

Respektive nämnd får i uppdrag att om så erfordras revidera sina ef-
fektmål med hänsyn till tilldelade resurser och förändrade behov. 

Utdebiteringen för år 2002 fastställes till kronor 20:42 per skatte-
krona. 

Låneramen för rörelsekrediter fastställes till 25 000 000 kronor. 
Reservationer Torbjörn Ahlin (c), Göran Arveståhl (m) och Sören Götemo (m) 

reserverar sig mot beslutet till förmån för Ahlins och Arveståhls 
förslag. 

Per Holm (kd) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag. 

Margareta Hultman-Brikell (v) och Mårten Franzson (v) reserverar 
sig mot beslutet till förmån för Hultman-Brikells förslag. 

Kommunfullmäktige  
Förslag Dan-Åke Moberg (s) tillstyrker kommunstyrelsens förslag och yrkar 

avslag på samtliga förslag till förändringar i kommunstyrelsens 
förslag till investeringar. 

Vidare föreslår Moberg att ur vänsterpartiets alternativa budgetför-
slag bifalles förslaget att frukostprojektet fortsätter ytterligare ett år 
och att under denna tid görs en professionell utvärdering. 

Ur kristdemokraternas alternativa budgetförslag föreslår Moberg att 
följande förslag bifalles: 

- Planering och marknadsföring av ekoby i Ekeby. 

- Forskningsstation i Kvarntorp, med den förändringen gentemot 
kristdemokraternas alternativbudget att finansieringen skall vara  
extern. 

- Bostadsområdet Skogstorp-Hagaby aktiveras och marknadsförs 
under år 2002. 
 forts 
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 

 

Kommunfullmäktige 2001-11-19 
  
 Kf § 74  forts 
  
 - Under år 2002 utreds en ombyggnad och upprustning av vägen 

Ekeby – Brånsta – Kumla så att investeringskostnad och ansvars-
frågor är klara till nästa års budgetberedning. 

Vidare föreslår Moberg följande tillägg:  

Bygg- och näringslivsenheten får i uppdrag att i sitt arbete med 
Skogstorpsskolan i Kumla söka finna lösningar för ett miljöriktigt 
byggande såväl vad avser såväl materialval och byggnadsteknik som 
drift och underhåll, samt att redovisa eventuella kostnadskonsekven-
ser, billigare eller dyrare, till följd av ett miljöriktigt byggande. 

Torbjörn Ahlin (c) tillstyrker Mobergs tilläggsförslag om direktiv för 
ett miljöriktigt byggande av Skogstorpsskolan.  

Vidare föreslår Ahlin att det av Ahlin och Arveståhl i kommunstyrel-
sen avgivna alternativa budgetförslaget för centerpartiet och moderata 
samlingspartiet bifalles. 

Slutligen föreslår Ahlin följande tillägg i det fall kommunstyrelsens 
förslag avseende projekt Skogstorp vinner majoritet: Styrgruppen för 
projekt Skogstorp får i uppdrag att kontinuerligt stämma av projektet 
mot aktuell statistik över befolkningsutvecklingen, totalt och för olika 
ålderskategorier, för att vid behov bereda ärende till kommunfull-
mäktige angående ombudgetering av projektet. 

Göran Arveståhl (m) och Sören Götemo (m) föreslår bifall till det av 
Ahlin och Arveståhl i kommunstyrelsen avgivna alternativa budget-
förslaget för centerpartiet och moderata samlingspartiet. 

Rolf Östman (v) och Elisabeth Berglund (v) föreslår att det av 
vänsterpartiet avgivna budgetförslaget bifalles. 

Per Holm (kd) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag med änd-
ringar och tillägg enligt det av kristdemokraterna avgivna alternativa 
budgetförslaget. 

Gull-May Arnell (fp) föreslår att kommunstyrelsens förslag till bud-
get och förslaget till byggande av skola i Skogstorp bifalles. 

Vidare föreslår Arnell att det i kristdemoraternas alternativa budget-
förslag angivna förslaget angående professur i teknisk pedagogik 
bifalles, att de i centerns och moderata samlingspartiets alternativa 
budgetförslag upptagna förslagen om reningsaggregat för biltvätt och 
om investering i pelletsanläggning i Sannahed bifalles.  

Annica Eriksson (s) föreslår att budgetberedningens förslag till bud-
get för år 2002 och förslag till flerårsbudget 2003 – 2004 bifalles. 
 forts 
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Kommunfullmäktige 2001-11-19 
  
 Kf § 74  forts 
  
Ajournering Sammanträdet ajourneras klockan 19.50 och förhandlingarna 

återupptas klockan 20.20. 
Förslag  forts Björn Eriksson (s) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Margareta Hultman-Brikell (v) föreslår bifall till vänsterpartiets 
alternativa budgetförslag. 

Göran Larsson (kd) föreslår bifall till  kristdemokraternas alternativa 
budgetförslag och till Mobergs tilläggsförslag om miljöriktigt 
byggande av skolan i Skogstorp. 

Vidare föreslår Larsson att en ”grön” utredning görs för att arbeta 
fram förslag till uppvärmning i Sannahed. 

Dan-Åke Moberg (s) tillstyrker Larssons förslag om utredning av 
uppvärmning i Sannahed. 

Carl-Gustav Thunström (s) föreslår bifall till kommunstyrelsens för-
slag, Dan-Åke Mobergs tilläggsförslag och Göran Larssons tilläggs-
förslag. 

Marianne Arvidsson (s) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 Ledamoten Berry Keller (m) lämnar sammanträdet klockan 20.45 . 
Propositionsordning Fullmäktige godkänner följande propositionsordning: 

Bifall till kommunstyrelsens förslag till budget för år 2002 där mot-
förslag inte finns ställs mot avslag. 

Därefter ställs bifall till centerns och moderata samlingspartiets alter-
nativa budgetförslag, vänsterpartiets alternativa budgetförslag och 
kristdemokraternas alternativa budgetförslag avseende budget för år 
2002 var för sig mot bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Om fullmäktige avslår kristdemokraternas alternativa budgetförslag 
ställs bifall till vart och ett av följande förslag mot avslag. 

- Investeringsanslag för skola i Skogstorp. 
- Planering och marknadsföring av ekoby i Ekeby. 
- Forskningsstation i Kvarntorp, med den förändringen gentemot 

kristdemokraternas alternativbudget att finansieringen skall vara  
extern. 

- Bostadsområdet Skogstorp-Hagaby aktiveras och marknadsförs 
under år 2002. 

- Under år 2002 utreds en ombyggnad och upprustning av vägen 
Ekeby - Brånsta – Kumla så att investeringskostnad och ansvars-
frågor är klara till nästa års budgetberedning. 
 forts 
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Kommunfullmäktige 2001-11-19 
  
 Kf § 74  forts 
  
 Om fullmäktige avslår vänsterpartiets alternativa budgetförslag ställs 

bifall till frukostprojekt under år 2002 mot avslag. 

Bifall till anslag för investering i pelletsanläggning i Sannahed ställs 
mot avslag. Avslås förslaget ställs bifall till Larssons förslag om 
”grön” utredning mot avslag. 

Bifall till anslag för reningsaggregat för biltvätt ställs mot avslag. 

Bifall till förslaget om professur i teknisk pedagogik ställs mot 
avslag. 

Bifall till Mobergs tilläggsförslag angående miljöriktigt byggande av 
skolan i Skogstorp ställs mot avslag. 

Om förslaget om byggande av skola i Skogstorp år 2002 vinner bifall 
ställs bifall till Ahlins tilläggsförslag angående uppdrag till styrgrup-
pen för projektet mot avslag. 

Bifall till budgetberedningens förslag till flerårsbudget för åren 2003 
till 2004 utom i de delar där motförslag finnes ställs mot avslag.  

Därefter ställs bifall till centerns och moderata samlingspartiets alter-
nativa budgetförslag, vänsterpartiets alternativa budgetförslag och 
kristdemokraternas alternativa budgetförslag avseende flerårsbudget 
för åren 2003 till 2004 var för sig mot bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 

Kommunfullmäktiges 
beslut 

Fullmäktige antar budgetberedningens förslag till budget för år 2002. 

Respektive nämnd får i uppdrag att om så erfordras revidera sina 
effektmål med hänsyn till tilldelade resurser och förändrade behov. 

Utdebiteringen för år 2002 fastställes till kronor 20:42 per skatte-
krona. 

Låneramen för rörelsekrediter fastställes till 25 000 000 kronor. 

Fullmäktige avslår centerns och moderata samlingspartiets alternativa 
budgetförslag, vänsterpartiets alternativa budgetförslag och kristde-
mokraternas alternativa budgetförslag avseende budget för år 2002. 

Fullmäktige bifaller följande förslag: 
- Investeringsanslag för skola i Skogstorp. 
- Planering och marknadsföring av ekoby i Ekeby. 
- Forskningsstation i Kvarntorp med extern finansiering. 
- Bostadsområdet Skogstorp-Hagaby aktiveras och marknadsförs 

under år 2002. 
- Under år 2002 utreds en ombyggnad och upprustning av vägen 

Ekeby - Brånsta – Kumla så att investeringskostnad och ansvars-
frågor är klara till nästa års budgetberedning.  forts 
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Kommunfullmäktige 2001-11-19 
  
 Kf § 74  forts 
  
Kommunfullmäktiges 
beslut     forts 

- Frukostprojektet fortsätter under år 2002 och under denna tid görs 
en professionell utvärdering. 

Fullmäktige avslår förslaget om anslag för pelletsanläggning i Sanna-
hed och bifaller Larssons förslag om en ”grön” utredning för att ar-
beta fram förslag till uppvärmning i Sannahed. 

Fullmäktige avslår förslaget om reningsaggregat för biltvätt. 

Fullmäktige avslår förslaget om professur i teknisk pedagogik. 

Fullmäktige bifaller Mobergs förslag att bygg- och näringslivsenhe-
ten får i uppdrag att i sitt arbete med Skogstorpsskolan i Kumla söka 
finna lösningar för ett miljöriktigt byggande vad avser såväl material-
val och byggnadsteknik som drift och underhåll, samt att redovisa 
eventuella kostnadskonsekvenser, billigare eller dyrare, till följd av 
ett miljöriktigt byggande. 

Fullmäktige avslår Ahlins förslag om direktiv till styrgruppen för 
projektet Skogstorps skola. 

Fullmäktige bifaller budgetberedningens förslag till flerårsbudget för 
åren 2003 till 2004. 

Fullmäktige avslår centerns och moderata samlingspartiets alternativa 
budgetförslag, vänsterpartiets alternativa budgetförslag och kristde-
mokraternas alternativa budgetförslag avseende flerårsbudget för åren 
2003 till 2004. 

Reservationer Elisabeth Ekestubbe (m), Göran Arveståhl (m), Sören Götemo (m), 
Sam Södergren (m), Willy Jonson (m), Elisabeth Centervärn (m), 
Rikard Svärd (c), Inga Davidsson-Friberg (c), Torbjörn Ahlin (c), 
Marguerite Landin (c) och Zitha Ahlin (c) reserverar sig mot beslutet 
till förmån för centerns och moderata samlingspartiets alternativa 
budgetförslag. 

Per Holm (kd), Ann-Britt Ottosson (kd), Göran Larsson (kd), Sven-
Arne Karlsson (kd) och Rune Jansson (kd) reserverar sig mot beslutet 
till förmån för kristdemokraternas alternativa budgetförslag. 

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

Gull-May Arnell (fp) och Kerstin Cederström (fp) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för avslag på förslaget om frukostprojekt år 2002. 
_____  

Expediering Kommunens nämnder, Ekonomiavdelningen 
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Kommunfullmäktige 2001-11-19 

Kommunstyrelsen 2001-11-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2001-10-30 
  
 Kf § 75 
 Ks § 94 
 Au §  294 Dnr 295/2001.362 
 

Taxor inom renhållningsområdet 

Ärendebeskrivning Tekniska kontoret har överlämnat förslag till förändrade taxor gäl-
lande hushållsavfall, affärsavfall, slamtömning och deponering vid 
sopstationen i Kvarntorp. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar förslag till Taxa för hushållsavfall, Taxa 
för affärsavfall i container, Taxa för slamtömning  och Taxa för de-
ponering vid sopstationen i Kvarntorp. 

Taxorna gäller från och med den 1 januari 2002.  
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
Fullmäktiges beslut Kommunfullmäktige antar förslag till Taxa för hushållsavfall, Taxa 

för affärsavfall i container, Taxa för slamtömning  och Taxa för de-
ponering vid sopstationen i Kvarntorp. 

Taxorna gäller från och med den 1 januari 2002. 
_____  

  
  
  
Expediering Tekniska kontoret 

Lars Claesson 
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Kommunfullmäktige 2001-11-19 

Kommunstyrelsen 2001-11-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2001-08-21 
  
 Kf § 76 
 Ks § 95 
 Au §  212 Dnr 70/2001.378 
 

Energiplan för Kumla kommun 

Ärendebeskrivning I lagen om kommunal energiplanering (SFS 1977:439) föreskrivs att 
det i varje kommun skall finnas en aktuell plan för tillförsel, distribu-
tion och användning av energi i kommunen. 

Arbetsutskottet gav den 18 april 2000, § 146, tekniska kontoret i upp-
drag att utarbeta förslag till reviderad energiplan för Kumla kommun. 

Tekniska kontoret överlämnade den 3 mars 2001 förslag till energi-
plan. Arbetsutskottet gav den 20 mars 2001 tekniska kontoret i upp-
drag att lämna förslaget på remiss till kommunens förvaltningar och 
övriga berörda. 

Driftingenjör Anders Brorson redovisar i skrivelse av den av den 14 
augusti 2001 sammanställning över inkomna remissvar och de änd-
ringar i förslaget till energiplan som gjorts med anledning av 
remis??svaren . 

Stadsbyggnadschef Bo Örtegren redogör för inkomna remissvar och 
de ändringar och tillägg som gjorts i energiplanen med anledning av 
dessa. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar energiplanen. 

Kommunstyrelsen  

Förslag Per Holm (kd) föreslår att punkten 10.9.1 andra underpunkten får 
följande lydelse: 

En sammanhållen bebyggelse ska eftersträvas vid planläggning. 
Kommunen ska inom ramen för sina möjligheter att påverka alltid 
sträva efter en uppvärmning med fjärrvärme eller annan 
miljövänlig teknik såsom solenergi, värmepumpar med flera. 

Vidare föreslår Holm att energiplanen skall utvärderas efter tre år. 
Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige antar energiplanen med Holms ändringsförslag. 

Energiplanen skall utvärderas efter tre år. 
 forts 
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Kommunfullmäktige 2001-11-19 
  
 Kf § 76  forts 
  
  

Fullmäktiges beslut Energiplanen antas med Holms ändringsförslag. 

Energiplanen skall utvärderas efter tre år. 
_____  

  
  
  
Expediering Kommunens nämnder 

Tekniska kontoret 
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Kommunfullmäktige 2001-11-19 

Kommunstyrelsen 2001-11-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2001-10-30 
  
 Kf § 77 
 Ks § 91 
 Au §  295 Dnr 288/2001.600 
 

Kvalitetsredovisning inom skolväsendet 2001 

Ärendebeskrivning Enligt förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet (SFS 
1997:702) skall varje kommun årligen upprätta skriftlig kvalitetsre-
dovisning. Barn- och utbildningsförvaltningen har utarbetat förslag 
till kvalitetsredovisning inom skolväsendet år 2001.  

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

_____  
  
  
  
Expediering Barn- och utbildningsnämnden 
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Kommunfullmäktige 2001-11-19 

Kommunstyrelsen 2001-11-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2001-10-30 
  
 Kf § 78 
 Ks § 96 
 Au §  296 Dnr 296/2001.110 
 

Kommunens indelning i valdistrikt 

Ärendebeskrivning Registerhållningen för kommunens indelning i valdistrikt har över-
förts från skattemyndigheten till länsstyrelsen. Länsstyrelsen kommer 
på grund av byte av underlag för valdistriktsindelning att fatta ett nytt 
beslut om valdistriktsindelning. 

Någon förändring jämfört med nuvarande valdistriktsindelning är ej 
aktuell.  

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige godkänner valdistriktsindelningen grundad på 
det av länsstyrelsen utarbetade underlaget. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
Fullmäktiges beslut Valdistriktsindelningen grundad på det av länsstyrelsen utarbetade 

underlaget godkännes. 
_____  

  
  
  
Expediering Valnämnden 

Länsstyrelsen 
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Kommunfullmäktige 2001-11-19 

Kommunstyrelsen 2001-11-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2001-10-16 
  

 Kf § 79 
 Ks § 101 

 Au §  288 Dnr 284/2001.101 
 

Förslag till sammanträdesordning för år 2002 och januari 2003 

Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har utarbetat förslag till sammanträdesord-
ning för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess arbetsut-
skott för år 2002 och januari 2003. 

Fullmäktiges beslut Förslaget godkännes för kommunfullmäktiges del. 
_____  
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Kommunfullmäktige  2001-11-19 
  

        

 Kf § 80 Dnr 301/2001.007 
 

Revisionsrapporter 

Ärendebeskrivning Komrev har på uppdrag av Kumla kommuns revisorer genomfört dels 
en granskning av kommunens arbete med intern kontroll, dels en 
granskning av kommunens delårsrapport. 

Dessa rapporter har översänts till fullmäktige för kännedom. 
_____  

  

 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 16 
 Sammanträdesdatum  
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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 Kf § 81 Dnr 308/2001.100 
 

Margareta Hultman-Brikells motion angående åtgärder för att 
förbättra möjligheterna att låta barn komma till tals 

Ärendebeskrivning Margareta Hultman-Brikell har avgivit en motion angående åtgärder 
för att förbättra möjligheterna att låta barn komma till tals.  

I motionen föreslås att fullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att i 
samarbete med lämpliga personer inom barn- och utbildningsförvalt-
ningen anordna utbildning i ”Att tala med barn”, att utbildningen 
skall bedrivas på olika nivåer för kommunens personal, men med 
särskild tonvikt på de som arbetar med utsatta barn, och att det inom 
kommunens lokaler skapas ett samtalsrum, anpassat efter barns och 
ungdomars behov. 

Fullmäktiges beslut Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
_____  

 


