
KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
 Sammanträdesdatum  
  

 Utdragsbestyrkande 
 

Kommunfullmäktige   2002-01-28 
 
Plats och tid Teatern, Kumla Folkets hus, måndagen den  
 klockan 18.30-18.50 
   
Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänstgörande ersättare 
 Carl-Gustav Thunström (s) Siv Arvebrink (s) 
 Gull-May Arnell (fp) Kerstin Cederström (fp) 
 Eva Blomqvist (fp) Tony Larsson Malmberg (fp) 
 Solveig Parbring (kd) Rune Jansson (kd) 
   
   
   
   
Övriga Torild Hilmersson, sekr  
   
Justerare Bert Eriksson (s) Per Holm (kd) 
  
Plats och tid Stadshuset, kanslichefens tjänsterum, torsdagen den 31 januari 

2001, klockan 17.00. 
   
Sekreterare ...................................................... §§ 1 - 11 
 Torild Hilmersson  
  
Ordförande ...................................................... 
 Sven-Ove Cederstrand 
  
Justerare ................................................       ................................................ 
  Bert Eriksson Per Holm 
 
 
 
 
 
 
      Anslag/Bevis 
      Protokoll är justerat 
 

Styrelse/Nämnd Kommunfullmäktige 
  
Sammanträdesdatum  2002-01-28 
    
Datum för uppsättande 2002-02-01 Datum för nedtagande 2002-02-25 
  
Förvaringsplats  Kommunledningskontoret 
  
  
Underskrift ...................................................... 
 Lars Claesson 
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Kommunfullmäktige 2002-01-28 

  

  

 Kf §  1 
 

Anmälda förhinder och upprop 

Ärendebeskrivning Förhinder har anmälts av ledamöterna Carl-Gustav Thunström (s), 
Gull-May Arnell (fp), Eva Blomqvist (fp) och Solveig Parbring (kd). 

Ersättarna Siv Arvebrink (s), Kerstin Cederström (fp), Tony Larsson 
Malmberg (fp) och Rune Jansson (kd) har inkallats för tjänstgöring. 

 Anmälda förhinder godkännes 
 Därefter förrättas upprop. 

_____  
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Kommunfullmäktige 2002-01-28 

Kommunstyrelsen 2002-01-16 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-01-08 
  
 Kf § 2 
 Ks § 2 
 Au §  12 Dnr 13/2002.253 
 

Fastighetsförsäljning – del av Kumla 13:26 till LIDL Sverige KB 

Ärendebeskrivning Enligt köpekontrakt av den 19 december 2001 säljer Kumla kommun 
till LIDL Sverige AB del av fastigheten Kumla 13:26. Fastigheten är 
belägen vid vägtorget. 

Köparen har för avsikt att driva livsmedelsbutik. 

Köpekontraktet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige 
godkänner beslutet.  

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige godkänner köpekontraktet. 

Torbjörn Ahlin (c) deltar ej i beslutet. 
Kommunstyrelsen  
Förslag Rolf Östman (v) föreslår att ärendet återremitteras för utredning och 

konsekvensbeskrivning innan beslut tas. 
Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige godkänner köpekontraktet. 
Reservation Rolf Östman (v) och Margareta Hultman-Brikell (v) reserverar sig 

mot beslutet till förmån för Östmans förslag. 
Kommunfullmäktige  
Förslag Rolf Östman (v) föreslår att ärendet återremitteras för utredning och 

konsekvensbeskrivning. 

Kerstin Cederström (fp), Dan-Åke Moberg (s) och Annica Eriksson 
(s) föreslår att kommunstyrelsens förslag bifalles. 

Fullmäktiges beslut Östmans förslag om återremiss avslås. 

Kommunfullmäktige godkänner köpekontraktet. 
Reservation 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 Östmans förslag. 
_____ 

  
Expediering Ewa Pettersson  
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Kommunfullmäktige 2002-01-28 

Kommunstyrelsen 2002-01-16 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-01-08 
  
 Kf § 3 
 Ks § 3 
 Au §  5 Dnr 225/2000.109      
 

Förslag till regler för politiska lärlingar i Kumla kommun 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade den 18 december 2000, § 99, att till-
sätta en arbetsgrupp med representanter för samtliga partier för att 
utarbeta förslag till ett kommunalt demokratiprojekt. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 20 november 2001, 
§ 323, att ge kommunledningskontoret i uppdrag att bland annat ge 
förslag till utformning av regler för politiska lärlingar i Kumla kom-
mun. 

Kommunledningskontoret har den 5 december 2001 upprättat sådant 
förslag. 

Göran Arveståhl (m) och Torbjörn Ahlin (c) föreslår att skrivningen i 
punkt 9 skall vara: ”I de fall en lärling kan komma i kontakt med sek-
retessbelagda uppgifter skall samma regler gälla som för praktikanter, 
det vill säga informationen är avidentifierad”. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar förslaget med ovanstående ändring. 
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
Fullmäktiges beslut Förslaget antages med ovan angiven ändring. 

_____  
  
  
  
Expediering Lars Claesson 
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Kommunfullmäktige 2002-01-28 

Kommunstyrelsen 2001-01-16 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2001-01-15 
  
 Kf § 4 
 Ks § 4 
 Au §  22 Dnr 19/2002.257 
 

Förköp av Staren 5 och Kumla 12:65, Stationsgatan 8 (f d Kumla 
Tryckeri) 

Ärendebeskrivning Köpekontrakt som innebär att Staren 5 och Kumla 12:65 säljs för 
1 000 000 kronor har upprättats mellan två privatpersoner. Staren 5 är 
tomtmark medan Kumla 12:65 är allmän platsmark (gata). 

Enligt förköpslagen skall kommunen pröva om kommunen vill an-
vända sig av förköpsrätt. 

Stadsbyggnadschef Bo Örtegren har i tjänsteutlåtande av den 10 
januari 2002 föreslagit att kommunen utnyttjar sin förköpsrätt och 
förvärvar fastigheten på de villkor som avtalats mellan säljaren och 
köparen. 

Skälen till detta är bland annat att fastigheten har ett strategiskt läge 
och berörs av den allmänna upprustning som skett av kvarteren Sta-
ren och Snöskatan i och med det nya biblioteket och ombyggnaden av 
Folkets Hus. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige beslutar att kommunen utnyttjar sin förköpsrätt. 
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
Fullmäktiges beslut Kommunen skall utöva sin förköpsrätt. 

_____ 
  
  
  
Expediering N-G Helander, rek brev med mottagningsbevis, besvärshänvisning 

Anders Björk, rek brev med mottaningsbevis, besvärshänvisning 
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Kommunfullmäktige 2002-01-28 

  

  
 Kf § 5 Dnr 344/2001-102 
 

Avsägelse av kommunalt uppdrag – Eva Blomqvist 

Ärendebeskrivning Eva Blomqvist (fp) har i skrivelse av den 15 december 2001 avsagt 
sig samtliga politiska uppdrag. Dessa är ledamot i kommunfullmäk-
tige och ledamot i barn- och utbildningsnämnden. 

Fullmäktiges beslut Avsägelsen godkännes. 

Sammanräkning begärs hos länsstyrelsen för att utse ny ledamot i 
fullmäktige. 

Ärendet remitteras i övrigt till valutskottet. 
_____ 

  
  
  
Expediering Länsstyrelsen 
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Kommunfullmäktige 2002-01-28 

  

  
 Kf § 6 Dnr 344/2001-102 
 

Avsägelse av kommunalt uppdrag – Annica Sjöqvist 

Ärendebeskrivning Annica Sjöqvist (s) har i skrivelse av den 24 januari 2001 avsagt sig 
uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.  

Fullmäktiges beslut Avsägelsen godkännes. 

Till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden utses Kristina 
Davidsson. 

_____ 
  
  
  
Expediering Annica Sjöqvist 

Kristina Davidsson 
Barn- och utbildningsnämnden 
Nils-Arne Björk 
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Kommunfullmäktige 2002-01-28 

  

  
 Kf § 7 Dnr 5/2002.007 

6/2002.007 
 

Revisionsrapporter 

Ärendebeskrivning Komrev har på uppdrag av Kumla kommuns revisorer genomfört dels 
en granskning av rutiner för utbetalning av försörjningsstöd inom 
socialnämndens område, dels en granskning av personal- och kom-
petensförsörjning inom äldreomsorgen. 

Dessa rapporter har översänts till kommunfullmäktige för kännedom. 
_____ 
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Kommunfullmäktige 2002-01-28 

  

  
 Kf §  8 Dnr 17/2002.610 
 

Göran Arveståhls interpellation angående uppföljning av 
stödteamen och elevassistenterna 

Ärendebeskrivning Göran Arveståhl (m) ingav en interpellation med följande frågor. 

Hur många elever har berörts av stöd via stödteam respektive 
elevassistent under perioden 1995-2001, i reella tal såväl som i 
procent? 

Hur lång tid har varje elev haft insatt åtgärd? 

Vilken utbildning och övrig bakgrund har elevassistenterna haft? 

Hur har det gått för varje enskild elev efter insatt åtgärd? 

Total kostnad för respektive elev? 
Fullmäktiges beslut Interpellationen får framställas. 

Interpellationen överlämnas till barn- och utbildningsnämndens 
ordförande. 
_____  

  
  
  
Expediering Annica Eriksson 
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Kommunfullmäktige 2002-01-28 

  

  

 Kf §  9 Dnr 16/2002.700 
 

Göran Arveståhls interpellation angående uppföljning och 
utvärdering av individ- och familjeomsorgens 
institutionsplaceringar 

Ärendebeskrivning Göran Arveståhl (m) ingav en interpellation med följande frågor. 

Hur många personer (ungdomar – vuxna – kvinnor – män) har 
placerats på institution under åren 1995 – 2001? 

Hur lång tid ar placeringen för respektive person varit, antal 
placeringar per person? 

Hur många och vilka institutioner har anlitats? 

Hur har det gått för vårdtagarna efter vistelsen på institutionen? 

Totala kostnader för respektive person? 
Fullmäktiges beslut Interpellationen får framställas. 

Interpellationen överlämnas till socialnämndens ordförande. 
_____  
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Kommunfullmäktige 2002-01-28 

  

  
 Kf §  10 Dnr 39/2002.001 
 

Thomas Anderssons motion angående bilcentral i Kumla 
kommun 

Ärendebeskrivning Thomas Andersson (s) ingav en motion angående bilcentral i Kumla 
kommun.  

I motionen föreslås fullmäktige besluta att det skapas en bilcentral 
som ska ha ansvaret för alla kommunens bilar och bilinköp. Den skall 
vara underställd kommunstyrelsen. 

Fullmäktige beslutar Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
_____  
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Kommunfullmäktige 2002-01-28 

  

  
 Kf §  11 Dnr 36/2002.024 
 

Göran Arveståhls motion angående politikernas arbetstid och 
arvodering 

Ärendebeskrivning Göran Arveståhl (m) framlade en motion angående politikernas 
arbetstid och arvodering. 

I motionen föreslås fullmäktige besluta 

att i Kumla kommun tillsätts en parlamentarisk grupp att se över 
månadsarvoderade politikers arvodering med pensionseffekter, 

att gruppen konkretiserar vad som förväntas av månadsarvoderade 
politiker, 

att gruppen skall lämna förslag till regelverk och policy senast till 
fullmäktige i juni, samt 

att det nya regelverket med policy skall gälla från och med nästa 
mandatperiod. 

Fullmäktiges beslut Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
_____ 

 

 

 
 
 

 


