
KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
 Sammanträdesdatum  
  

 Utdragsbestyrkande 
 

Kommunfullmäktige   2001-12-17 
 
Plats och tid Teatern, Kumla Folkets hus, måndagen den 17 december 
 klockan 18.30-18.45 
   
Beslutande Samtliga ledamöter utom  Tjänstgörande ersättare 
 Kjell Hellberg (s) Siv Arvebrink (s) 
 Thomas Andersson (s) Christina Johansson (s) 
 Siv Zetterberg (m) Willy Jonson (m) 
 Eva Blomqvist (fp) Kerstin Cederström (fp) 
 Ann-Britt Ottosson (kd) Rune Jansson (kd) 
 Solveig Parbring (kd)  
 Rolf Östman (v) Maj-Britt Jonsson (v) 
   
   
Övriga Torild Hilmersson, sekr  
   
Justerare Kerstin Cederström (fp) Sven-Inge Carlsson (s)  
  
Plats och tid Stadshuset, kanslichefens tjänsterum, torsdagen den 20 december 

2001, klockan 17.00. 
   
Sekreterare ...................................................... §§ 82 - 93 
 Torild Hilmersson  
  
Ordförande ...................................................... 
 Sven-Ove Cederstrand 
  
Justerare ................................................       ................................................ 
  Kerstin Cederström Sven-Inge Carlsson 
    
    
 
 
      Anslag/Bevis 
      Protokoll är justerat 
 

Styrelse/Nämnd Kommunfullmäktige 
  
Sammanträdesdatum  2001-12-17 
    
Datum för uppsättande 2001-12-21 Datum för nedtagande 2002-01-14 
  
Förvaringsplats  Kommunledningskontoret 
  
  
Unders krift ...................................................... 
 Lars Claesson 
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 Kf §  82        

 
Anmälda förhinder och upprop 

Ärendebeskrivning Förhinder har anmälts av ledamöterna Kjell Hellberg (s), Thomas 
Andersson (s), Siv Zetterberg (m), Eva Blomqvist (fp), Ann-Britt 
Ottosson (kd) och Solveig Parbring (kd). 

Ersättarna Siv Arvebrink (s), Christina Johansson (s), 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 Rolf Östman (v) befinnes ej 

närvarande. Ersättaren Maj-Britt Jonsson inträder för Östman. 
_____ 
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Kommunfullmäktige 2001-12-17 

Kommunstyrelsen 2001-12-05 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2001-11-27 
  
 Kf § 83 

 Ks § 104 
 Au §  334 Dnr 256/2001.619 
 

Regelverk och avgiftstaxa inom barnomsorg och 
skolbarnsomsorg 

Ärendebeskrivning Barn- och utbildningsnämnden har vid sammanträde den 14 
november 2001, § 87, antagit reviderat förslag till regelverk och 
avgiftstaxa inom barnomsorg och skolbarnsomsorg. 

Förslaget innebär ändringar i punkt sex och sju i tidigare förslag, där 
texten ”eller skolbarnsomsorg” utgår under punkt sex, och där texten 
”och skolbarnsomsorg” utgår under punkt sju, samt att texten ”på 
förskola” ändras till ”i förskoleverksamhet” under punkt sju. 

Arbetsutskottets förslag Fullmäktige antar reviderat förslag till avgiftstaxa inom barnomsorg 
och skolbarnsomsorg.  

Kommunstyrelsens förslag I enlighet med arbetsutskottet. 
Kommunfullmäktige Annica Eriksson (s) föreslår som ett förtydligande till fullmäktiges 

tidigare beslut att högsta avgift för tredje barnet i skolbarnsomsorg 
skall vara 285 kronor per månad. 

Fullmäktiges beslut Det reviderade förslaget till avgiftstaxa inom barnomsorg och 
skolbarnsomsorg samt Erikssons fö rslag antages. 
_____  

  
  
  
Expediering Barn- o utbildningsnämnden 

Lars Claesson 
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Kommunstyrelsen  2001-12-05 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2001-11-27 
  
 Kf § 84 

 Ks § 105 
 Au §  329 Dnr 320/2001.107 
 

Förslag till ägardirektiv för de helägda kommunala aktiebolagen 

Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har utarbetat förslag till ägardirektiv för de 
helägda kommunala bolagen Kumla Bostäder AB och Kumla 
Fastighets AB. 

Ägardirektiv bör antas av kommunfullmäktige med uppdrag till 
kommunens ombud vid respektive bolagsstämma att fastställa 
ägardirektiven. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar förslaget. 
Kommunstyrelsens förslag I enlighet med arbetsutskottet. 
Fullmäktiges beslut Förslag till ägardirektiv antages. 

Kommunens ombud vid respektive bolagsstämma får i uppdrag att 
fastställa ägardirektiven vid bolagsstämman. 
_____  

  
  
  
Expediering Kumla Bostäder AB 

Sven-Ove Cederstrand 
Kumla Fastighets AB 
Carl-Gustav Thunström 
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 Kf §  85 Dnr 329/2001.102 
 

Avsägelse av kommunalt uppdrag – Svea Johansson 

Ärendebeskrivning Svea Johansson (s) har i skrivelse av den 27 november 2001 avsagt 
sig uppdraget som revisorsersättare, då hon enligt 4 kap. 6 §, 
kommunallagen, inte är valbar som revisor eller revisorsersättare för 
granskning av barn- och utbildningsnämndens verksamhet. 

Om valet av revisorsersättare sker med undantag för barn- och 
utbildningsnämndens verksamhet står Svea Johansson till förfogande 
för nytt uppdrag som revisorsersättare. 

Fullmäktiges beslut Avsägelsen godkännes. 

Svea Johansson (s) utses till revisorsersättare. I uppdraget ingår ej 
granskning av barn- och utbildningsnämndens verksamhet. 
_____  

  
  
  
Expediering Svea Johansson 

Revisorerna 
Ann Björkman Komrev 
Lars Claesson 
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 Kf §  86 Dnr 243/2001.102 
 

Val av ersättare i valutskottet efter Carl-Gustav Thunström 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige valde den 17 september 2001, § 58, ersättaren i 
valutskottet Carl-Gustav Thunström (s) till ledamot i valutskottet. 
Fullmäktige har att utse ny ersättare efter Thunström. 

Fullmäktiges beslut Sten Persson (s) utses till ersättare i valutskottet. 
_____  

  
  
  
Expediering Sten Persson 

Lars Claesson 
Nils-Arne Björk 
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 Kf §  87 Dnr 317/2001.007 
 

Revisionsrapporter 

Ärendebeskrivning Komrev har på uppdrag av Kumla kommuns revisorer genomfört en 
granskning av lokalutnyttjande och lokalvård i Kumla kommun. 

Denna rapport har översänts till fullmäktige för kännedom. 
_____  
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 Kf §  88 Dnr 321/2001.101 
 

Gull-May Arnells motion angående politikerorganisationen i 
Kumla kommun  

Ärendebeskrivning Gull-May Arnell (fp) har avgivit en motion angående 
politikerorganisationen i Kumla kommun. 

I motionen föreslås fullmäktige besluta att återigen se över hur 
resurser för det politiska arbetet ska fördelas mellan partierna i 
Kumla.  

Fullmäktiges beslut Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
_____  
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 Kf §  89 Dnr 326/2001.600 
 

Torbjörn Ahlins och Göran Arveståhls motion angående mer 
fysisk aktivitet i skolan 

Ärendebeskrivning Torbjörn Ahlin (c) och Göran Arveståhl (m) har avgivit en motion 
angående mer fysisk aktivitet i skolan. 

I motionen föreslås fullmäktige besluta  

att barn- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att igångsätta en 
försöksverksamhet i en lämplig skola i kommunen så att daglig fysisk 
aktivitet införs på skolschemat, gärna i samarbete med andra 
intressenter i enlighet med vad som beskrivs i motionen, 

att barn- och utbildningsförvaltningen och kultur- och 
fritidsförvaltningen ges i uppdrag att öka skolans utnyttjande av 
kommunens badanläggningar med utnyttjandegranden år 1986/87 
som riktmärke.  

Fullmäktiges beslut Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
_____ 
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 Kf §  90 Dnr 333/2001.449 
 

Margareta Hultman-Brikells motion angående 
allergiförebyggande arbete i Kumla kommun  

Ärendebeskrivning Margareta Hultman-Brikell har avgivit en motion angående 
allergiförebyggande arbete i Kumla kommun. 

I motionen föreslås fullmäktige besluta att 

- uppdra åt kommunstyrelsen att tillsätta en allergikommitté med 
representanter från samtliga nämnders arbetsområden, 

- denna kommitté får i uppdrag att utarbeta en allergistrategi för 
Kumla kommun. Detta bör ske i samarbete med representanter från 
landstinget, 

- denna strategi skall vara vägledande i det dagliga arbetet inom 
kommunens verksamhet och vid alla politiska beslut. 

 Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
_____ 
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 Kf §  91 Dnr 335/2001.331 
 

Gun-Britt Anderssons motion angående samordning av skötsel av 
grönytor 

Ärendebeskrivning Gun-Britt Andersson (s) har avgivit en motion angående samordning 
av skötsel av grönytor. 

I motionen föreslås  

att kommunfullmäktige tar initiativ till samordning av skötseln av 
samtliga grönytor in kommunen till en och samma förvaltning,  

att denna samordning sker till kultur- och fritidsförvaltningen och kan 
genomföras under våren 2002, samt  

att kommunfullmäktige tar initiativ till att samordna även Kumla 
Bostäder och deras grönytor.   

Fullmäktiges beslut Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
_____ 
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 Kf §  92 Dnr 339/2001.600 
 

Göran Arveståhls och Torbjörn Ahlins motion angående 
skriftliga omdömen i grundskolan  

Ärendebeskrivning Göran Arveståhl (m) och Torbjörn Ahlin (m) har avgivit en motion 
angående skriftliga omdömen i grundskolan. 

I motionen föreslås fullmäktige besluta 

att varje elev och dennes föräldrar, i de kommunala grundskolornsa, 
från och med fjärde årskurs löpande, dock minst en gång per termin, 
skriftligen får individuell information om den egna utvecklingen och 
lärandet, samt 

att informationen används som en del i elevens individuella 
utvecklingsplan. 

Fullmäktiges beslut Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
_____ 
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 Kf §  93 Dnr 340/2001.100 
 

Göran Arveståhls motion angående kundval i Kumla kommun 

Ärendebeskrivning Göran Arveståhl (m) har avgivit en motion angående kundval i 
Kumla kommun. 

I motionen föreslås fullmäktige besluta att Kumla kommun skall 
utreda möjligheterna att införa kundvalsmodellen i barnomsorg, skola 
och äldreomsorg. Förslaget skall behandlas så att det i god tid går att 
införa kundvalssystem innan elever väljer skola eller barnomsorg till 
hösten 2002.  

Fullmäktiges beslut Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
_____ 

 
 
 

 

 


