
KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
 Sammanträdesdatum  
  

 Utdragsbestyrkande 
 

Kommunfullmäktige   2002-02-25 
 
Plats och tid Teatern, Kumla Folkets hus, måndagen den 25 februari 2002 
 klockan 18.30-20.45 
   
Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänstgörande ersättare 
 Gun-Britt Andersson (s), Siv Arvebrink (s)  
 Sven-Inge Carlsson (s) Eva Wilhelmsson (s), 
 Christer Thörner (s) Christina Johansson (s) 
 Thomas Andersson (s) Vanja Björsson (s) 
 Sören Götemo (m) Willy Jonson (m), 
 Margareta Engman (m) Elisabet Centervärn (m) 
 Solveig Parbring (kd) Karl-Gustav Mattsson (kd) 
   
   
   
   
Övriga Torild Hilmersson, sekr  
   
Justerare Gudrun Persson Sven-Arne Karlsson 
  
Plats och tid Stadshuset, kanslichefens tjänsterum, torsdagen den 28 februari 

2001, klockan 17.00. 
   
Sekreterare ...................................................... §§ 12-21 
 Torild Hilmersson  
  
Ordförande ...................................................... 
 Sven-Ove Cederstrand 
  
Justerare ................................................       ................................................ 
  Gudrun Persson Sven-Arne Karlsson 
 
 
      Anslag/Bevis 
      Protokoll är justerat 
 

Styrelse/Nämnd Kommunfullmäktige 
  
Sammanträdesdatum  2002-02-25 
    
Datum för uppsättande 2002-03-01 Datum för nedtagande 2002-03-25 
  
Förvaringsplats  Kommunledningskontoret 
  
  
Underskrift ...................................................... 
 Lars Claesson 
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Kommunfullmäktige 2002-02-25 

       
  
 Kf § 12 
 

Anmälda förhinder och upprop 

Ärendebeskrivning Förhinder har anmälts av ledamöterna Gun-Britt Andersson (s), Sven-
Inge Carlsson (s), Christer Thörner (s), Thomas Andersson (s), Sören 
Götemo (m), Margareta Engman (m) och Solveig Parbring (kd). 

Ersättarna Siv Arvebrink (s), Eva Wilhelmsson (s), Christina 
Johansson (s), Vanja Björsson (s), Willy Jonson (m), Elisabet 
Centervärn (m) och Karl-Gustav Mattsson (kd) har inkallats för 
tjänstgöring. 

Fullmäktiges beslut Anmälda förhinder godkännes. 

Därefter förrättas upprop. 
_____  

 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
 Sammanträdesdatum  
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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 Kf §  13 Dnr 344/2001.102 
 

Länsstyrelsens beslut att utse ny ledamot och ny ersättare i 
komunfullmäktige 

Ärendebeskrivning Eva Blomqvist (fp) har i skrivelse av den 15 december 2001 avsagt 
sig uppdraget som ledamot i fullmäktige. 

Kommunfullmäktige beslutade den 28 januari 2002, § 5,  

att godkänna avsägelsen, samt 

att hos länsstyrelsen begära sammanräkning för att utse ny ledamot 
efter Eva Blomqvist (fp). 

Länsstyrelsen har genom protokoll av den 12 februari 2002 meddelat 

att till ny ledamot efter Blomqvist utsetts Kerstin Cederström (fp) och 
till ersättare efter Cederström utsetts Kerstin Lundqvist Eriksson (fp). 
_____  
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Kommunfullmäktige 2002-02-25 

Kommunstyrelsen 2002-02-13 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-02-05 
  
 Kf § 14 
 Ks § 10 
 Au §  27 Dnr 321/2001.101 
 

Gull-May Arnells motion angående politikerorganisationen i 
Kumla komun 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2001, § 88, att 
överlämna en motion av Gull-May Arnell (fp) till kommunstyrelsen 
för beredning. 

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

Arbetsutskottet beslutade den 8 januari 2002, § 6, att ge kommunled-
ningskontoret i uppdrag att till den 5 februari 2002 avge förslag till 
yttrande. 

Utredare Torild Hilmersson har utarbetat förslag till yttrande. 

Av yttrandet framgår att utformningen av den politiska organisa-
tionen i Kumla utgått från uppfattningen att den politiska styrningen 
av kommunen sker bäst om det finns en samlad opposition, och att 
oppositionens resurser ej splittras upp i ett proportionellt system. 

Enligt förslag till yttrande finns idag ej den breda uppslutning bland 
partierna som krävs för att ta initiativ till den förändring som motio-
nären önskar. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar yttrandet. 

Motionen anses därmed besvarad. 
Kommunstyrelsen  
 Peter Agerhäll (fp), Per Holm (kd) och Margaretha Hultman         

Brikell (v) yrkar bifall till motionen. 
Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige antar yttrandet. 
Reservationer Peter Agerhäll (fp), Per Holm (kd), Margaretha Hultman Brikell (v) 

och Mårten Franzson (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
motionen. 

Kommunfullmäktige  
Förslag Torbjörn Ahlin (c), Dan-Åke Moberg (s), Elisabeth Ekestubbe (m) 

och Inga Davidsson-Friberg (c) föreslår att kommunstyrelsens förslag 
bifalles. 
    forts. 
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Kommunfullmäktige 2002-02-25 
  
 Kf § 14  forts. 
  
 Per Holm (kd), Gull-May Arnell (fp) och Rolf Östman (v) föreslår att 

motionen bifalles. 
Fullmäktiges beslut Yttrandet antages.  

Motionen är därmed besvarad. 
Reservationer Per Holm (kd), Ann-Britt Ottosson (kd), Göran Larsson (kd), Sven-

Arne Karlsson (kd), Karl-Gustav Mattsson (kd), Gull-May Arnell (fp), 
Kerstin Cederström (fp), Rolf Östman (v), Mårten Franzson (v), 
Margareta Hultman-Brikell (v), Elisabeth Berglund (v), Åsa 
Häggström (v) och Jörgen Elfström (v) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för bifall till motionen. 
_____  
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Kommunfullmäktige 2002-02-25 

Kommunstyrelsen 2002-02-13 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-02-05 
  
 Kf § 15 
 Ks § 11 
 Au §  29 Dnr 326/2001.600 
 

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

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2001, § 89, att 
överlämna en motion av Torbjörn Ahlin (c) och Göran Arveståhl (m) 
till kommunstyrelsen för beredning. 

I motionen föreslås fullmäktige besluta 

att barn- och utbildningsnämnden 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 intres-
senter i enligt med vad som beskrivs i motionen, 

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

Arbetsutskottet beslutade den 8 januari 2002, § 7, att ge barn- och 
utbildningsförvaltningen i uppdrag att till 5 februari 2002, utarbeta 
förslag till yttrande. 

Barn- och utbildningschef Anders Nordin har i skrivelse från den 3 
februari 2002 inkommit med förslag till yttrande.  

I yttrandet föreslår Anders Nordin att motionens båda yrkanden 
avslås, då utvecklingsarbete redan pågår i skolan kring de frågor 
motionärerna tar upp. 

Anders Nordin föreslår också att kommunfullmäktige ställer sig 
bakom intentionerna i motionen om ökad fysisk aktivitet i skolan. 

Torbjörn Ahlin (c) yrkar bifall till motionen. 

Dan-Åke Moberg (s) yrkar avslag på motionen. 
Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Motionen anses därmed besvarad. 
Reservation Göran Arveståhl (m) och Torbjörn Ahlin (c) reserverar sig mot beslu-

tet till förmån för Torbjörn Ahlins förslag. 
     forts. 
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Kommunfullmäktige 2002-02-25 

Kommunstyrelsen 2002-02-13 
 Kf § 15  forts 

 Ks § 11   
  

Kommunstyrelsen  
Förslag Margaretha Hultman Brikell (v) föreslår att kommunfullmäktige 

bejakar intentionen i motionen samt att kommunen aktivt arbetar för 
att utöka försöksverksamheten i alla skolor. 

Torbjörn Ahlin (c) och Göran Arveståhl (m) föreslår att Margaretha 
Hultman Brikells förslag bifalles. 

Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige avslår motionen. 
Kommunfullmäktige  
Förslag Torbjörn Ahlin (c), Elisabet Centervärn (m), Margareta Hultman-

Brikell (v) och Göran Arveståhl (m) föreslår att Hultman-Brikells i 
kommunstyrelsen avgivna förslag bifalles. 

Annica Eriksson (s) och Per Holm (kd) föreslår att kommunstyrelsens 
förslag bifalles. 

Fullmäktiges beslut Motionen avslås. 
Reservationer Elisabet Ekestubbe (m), Siw Zetterberg (m), Göran Arveståhl (m), 

Berry Keller (m), Sam Södergren (m), Willy Jonson (m), Elisabet 
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 Hultman-Brikells förslag. 
_____  
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Kommunfullmäktige 2002-02-25 

Kommunstyrelsen 2002-02-13 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-02-05 
  
 Kf § 16 

 Ks § 14 

 Au §  33 Dnr 47/2002.346 
 

Ändring av va-taxan angående särskilda reningsavgifter 

Ärendebeskrivning Ett förslag till nytt avtal angående avloppsrening har träffats mellan 
Kumla kommun och Procordia AB. 

Nuvarande avtal innehåller en paragraf om särskilda reningsavgifter. 
I förslag till nytt avtal är avgifterna istället reglerade enligt den för 
tillfället gällande va-taxan. 

Tekniska kontoret har i tjänsteutlåtande av den 30 januari 2002, före-
slagit att kommunfullmäktige beslutar om justering av va-taxan enligt 
förslaget. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige godkänner justering av  va-taxa. 
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
Fullmäktiges beslut Justeringen av va-taxan godkännes. 

_____  
  
  
  
Expediering Tekniska kontoret 

Lars Claesson 
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Kommunfullmäktige 2002-02-25 

Kommunstyrelsen 2002-02-13 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-02-05 
  
 Kf § 17 

 Ks § 12 

 Au §  31 Dnr 3/2002.770 
 

Förlängning av samarbetsavtal mellan kommunerna och lands -
tinget i Örebro län inom hälso- och sjukvård 

Ärendebeskrivning Kommunförbundet i Örebro län har vid styrelsemöte den 12 decem-
ber 2001 beslutat föreslå kommunerna i Örebro län att förlänga gäl-
lande samarbetsavtal under tiden 2002-01-01 – 2003-12-31, med 
möjlighet till ytterligare två års förlängning. 

Arbetsutskottet beslutade den 8 januari 2002, § 1, att innan avtal 
skrivs under, skall kontakt tas med landstingets ansvariga för ett möte 
där tillgången till allmänsjukvård för boende i Kumla kommun skall 
diskuteras. 

Kommunalrådet Dan-Åke Moberg (s) informerar om det möte han 
och kommunalrådet Annica Eriksson (s) haft med landstingets ansva-
riga och de positiva signaler mötet gav. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige förlänger samarbetsavtalet. 
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
Fullmäktiges beslut Samarbetsavtalet förlängs enligt förslaget. 

_____  
  
  
  
Expediering Örebro läns landsting/ +avtal 
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Kommunfullmäktige 2002-02-25 

Kommunstyrelsen 2002-02-13 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-01-15 
  
 Kf § 18 

 Ks § 15 

 Au §  19 Dnr 18/2002.003 
 

Grafisk profil för Kumla kommun 

Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har arbetat fram ett förslag till grafisk 
manual för Kumla kommun. Manualen beskriver hur och när den 
officiella profilen, som är kommunvapnet, och PR-profilen, som är 
blomman, skall användas. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 
Kommunstyrelsens förslag 
till fullmäktige  

Den grafiska profilen antages. 
 

Fullmäktiges beslut Den grafiska profilen antages. 
_____  

  
  
  
Expediering Kommunens förvaltningar 

Anita Hjelm 
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 Kf §  19 Dnr 17/2002.610 
 

Göran Arveståhls interpellation angående uppföljning av stöd-
teamen och elevassistenterna 

Ärendebeskrivning Fullmäktige överlämnade den 28 januari 2002, § 8, till barn- och 
utbildningsnämndens ordförande en interpellation från Göran 
Arveståhl (m) med följande frågor: 

Hur många elever har berörts av stöd via stödteam respektive elevas-
sistent 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? 
 Barn- och utbildningsnämndens ordförande Annica Eriksson (s) har 

skriftligt besvarat interpellationen. 
_____  
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 Kf § 20 Dnr 16/2002.700 
 

Göran Arveståhls interpellation angående uppföljning och 
utvärdering av individ- och familjeomsorgens institutions -
placeringar 

Ärendebeskrivning Fullmäktige överlämnade den 28 januari 2002, § 9, till social-
nämndens ordförande en interpellation från Göran 
Arveståhl (m) med följande frågor: 

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

Hur lång tid har placeringen för respektive person varit, antal place-
ringar och person? 

Hur många och vilka institutioner har anlitats? 

Hur har det gått för vårdtagarna efter vistelsen på institutionen? 

Totala kostnader för respektive person? 
 Socialnämndens ordförande Marianne Arvidsson (s) har skriftligt 

besvarat interpellationen. 
_____  
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 Kf §  21 Dnr 71/2002.102, 72/2002.102 
 

Avsägelse av uppdrag – Dan-Åke Moberg och Björn Eriksson 

Ärendebeskrivning Dan-Åke Moberg (s) har avsagt sig uppdraget som ledamot i 
direktionen för Sydnärkes utbildningsförbund. 

Björn Eriksson (s) har avsagt sig uppdraget som ersättare i 
direktionen för Sydnärkes utbildningsförbund. 

Fullmäktiges beslut Avsägelserna godkännes. 

Till ny ledamot i direktionen för Sydnärkes Utbildningsförbund utses 
Björn Eriksson (s) och till ny ersättare utses Dan-Åke Moberg (s). 
_____  

  
  
  
Expediering Sydnärkes Utbildningsförbund 

Lars Claesson 
 
 

 


