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Kommunfullmäktige 2002-04-22 
  

 Kf §  36        
  
 

Anmälda förhinder och upprop 

Ärendebeskrivning Förhinder har anmälts av ledamöterna Gun-Britt Andersson (s), Gull-
May Arnell (fp), Solveig Parbring (kd), Gudrun Persson (s), Carl-
Gustav Thunström (s), Katarina Hansson (s) och Sören Götemo (m). 

Ersättarna Marvan Barakat (s), Tony Larsson Malmberg (s), Karl-
Gustav Mattsson (kd), Siv Arvebrink (s), Eva Wilhelmsson (s), Sten 
Persson (s) och Elisabeth Centervärn (m) har inkallats för 
tjänstgöring. 

Fullmäktiges beslut Anmälda förhinder godkännes. 

Därefter förrättas upprop. 
_____  
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Kommunfullmäktige 2002-04-22 
  

 Kf §  36 a        
  
 

Ändring i föredragningslistan 

Ärendebeskrivning Ordföranden föreslår att ärendena Årsredovisning för Kumla 
Fastighetsaktiebolag för år 2001 och Årsredovisning för Kumla 
Bostäder Aktiebolag för år 2001 behandlas först på 
föredragningslistan. 

Fullmäktiges beslut Förslaget bifalles. 
_____  
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Kommunfullmäktige 2002-04-22 

Kommunstyrelsen 2002-04-10 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-03-26 
  
 Kf § 37 
 Ks § 60 
 Au §  114 Dnr 103/2002.107 
 

Årsredovisning för Kumla Fastighetsaktiebolag för år 2001 

Ärendebeskrivning Kumla Fastighetsaktiebolag har överlämnat årsredovisning för verk-
samhetsåret 2001. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen. 
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
Fullmäktiges beslut Direktiv ges till kommunens ombud vid bolagsstämman att fastställa 

resultat- och balansräkning, godkänna styrelsens förslag till 
disposition av årets resultat, samt bevilja styrelsen och verkställande 
direktören ansvarsfrihet. 
_____  

  
  
  
Expediering Kumla Fastighetsaktiebolag 

Carl-Gustav Thunström 
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Kommunfullmäktige 2002-04-22 

Kommunstyrelsen 2002-04-10 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-03-26 
  
 Kf § 38 
 Ks § 61 
 Au §  115 Dnr 104/2002.107 
 

Årsredovisning för Kumla Bostäder Aktiebolag för år 2001 

Ärendebeskrivning Kumla Bostäder Aktiebolag har överlämnat årsredovisning för verk-
samhetsåret 2001. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen. 
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
Fullmäktiges beslut Direktiv ges till kommunens ombud vid bolagsstämman att fastställa 

resultat- och balansräkning, godkänna styrelsens förslag till 
disposition av årets resultat, samt bevilja styrelsen och verkställande 
direktören ansvarsfrihet. 
_____ 

  
  
  
Expediering Kumla Bostäder AB 

Sven-Ove Cederstrand 
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Kommunfullmäktige 2002-04-22 

Kommunstyrelsen 2002-04-10 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-03-05 
  
 Kf § 39 
 Ks § 41 
 Au §  91 Dnr 39/2002.001 
 

Thomas Anderssons motion angående bilcentral i Kumla kom-
mun 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 28 januari 2002, § 10, en av 
Thomas Andersson (s) framlagd 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. 

Arbetsutskottet beslutade den 5 februari 2002, § 47, att ge stadsbygg-
nadschef Bo Örtegren i uppdrag att till sammanträde med kommun-
styrelsens arbetsutskott den 5 mars 2002, presentera förslag till ytt-
rande. 

Förslag till yttrande från Bo Örtegren har inkommit den 28 februari 
2002.  

I yttrandet föreslår Bo Örtegren att kommunfullmäktige godkänner 
principen i motionen och uppdrar åt kommunstyrelsen att genomföra 
en fordonscentral, placerad inom tekniska kontoret. 

Förslag Annica Eriksson (s) föreslår att skrivningen till kommunfullmäktige 
skall vara: ”att kommunfullmäktige godkänner principen i motionen 
och uppdrar åt kommunstyrelsen att besluta om innehållet och 
genomföra en fordonscentral”. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige beslutar enligt Erikssons förslag. 
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
Fullmäktiges beslut Kommunfullmäktige godkänner principen i motionen och uppdrar åt 

kommunstyrelsen att besluta om innehållet och genomföra en 
fordonscentral.  
_____  

  
  
Expediering Tekniska kontoret 
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Kommunfullmäktige 2002-04-22 

Kommunstyrelsen 2002-04-10 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-03-05 
  
 Kf § 40 
 Ks § 42 
 Au §  92 Dnr 140/2001.107 
 

Göran Arveståhls motion om bildande av äkta koncern mellan 
Kumla kommuns kommunala bolag 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 17 april 2001, § 27, till kom-
munstyrelsen en motion av Göran Arveståhl (m) om bildande av äkta 
koncern mellan Kumla kommuns kommunala bolag. 

I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta 

att kommunen bildar en äkta koncern där Kumla Fastighet AB och 
Kumla Bostäder AB ingår, 

att om ett nytt nätbolag bildas skall detta ingå i koncernen, samt 

att motionen hanteras skyndsamt så att koncernen kan börja verka 
från och med den 1 januari 2002. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 24 april 2001, § 147, 
att uppdra åt kommundirektör Thage Arvidsson att utarbeta förslag 
till yttrande. 

Thage Arvidsson har den 27 februari 2002 inkommit med förslag till 
yttrande. 

I förslag till yttrande skriver Thage Arvidsson att det är tekniskt möj-
ligt att bilda en koncern för bolagen i kommunen, men att det är 
mindre lämpligt och inte heller nödvändigt för att klara en fortsatt 
utbyggnad av ett IT-nät i Kumla kommun i bolagsform eller på annat 
sätt. 

Thage Arvidsson föreslår att motionen avslås. 
Förslag Göran Arveståhl (m) föreslår att motionen tillstyrks. 

Dan-Åke Mobergs (s) föreslår att motionen avslås. 
Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige avslår motionen. 
Kommunstyrelsen  
Förslag Göran Arveståhl (m) föreslår att motionen tillstyrks. 
Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige avslår motionen. 

      forts. 
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Kommunfullmäktige 2002-04-22 
  
 Kf §  40  forts.        
  
Kommunfullmäktige  
Förslag Göran Arveståhl (m) föreslår att motionen bifalles. 

Dan-Åke Moberg (s) och Rolf Östman (v) föreslår att motionen 
avslås. 

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

Berry Keller (m), Sam Södergren (m), Margareta Engman (m) och 
Elisabet Centervärn (m) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
bifall till motionen. 
_____  
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Kommunfullmäktige 2002-04-22 

Kommunstyrelsen 2002-04-10 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-03-26 
  
 Kf § 41 
 Ks § 43 
 Au §  109 Dnr 122/01.610 
 

Torbjörn Ahlins m fl motion angående pedagogiskt pris i Kumla 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 17 april 2001, § 26 till 
kommunstyrelsen en motion av Torbjörn Ahlin (c) m fl angående 
pedagogiskt pris i Kumla. 

I motionen föreslås att Kumla kommun inrättare ett pedagogiskt pris 
enligt vad som anförs i motionen.  

Arbetsutskottet beslutade den 24 april 2001, §148, att ge barn- och 
utbildningschef Anders Nordin i uppdrag att senast den 22 maj 2001 
utarbeta förslag till yttrande. 

Anders Nordin har den 16 februari 2002 inkommit med förslag till 
yttrande. Av yttrandet framgår att ett antal förutsättningar bör utredas 
vidare om ett pedagogiskt pris inrättas, bland annat vem/vilka som 
kan få del av priset. 

Förslag Annica Eriksson (s) föreslår att ett pedagogiskt pris skall kunna ges 
till ett arbetslag, och inte kunna ges individuellt.  

Eriksson föreslår också att barn- och utbildningsnämnden får i upp-
drag att komma med förslag på hur priset skall hanteras, vad gäller 
till exempel vad priset skall bestå av och vilka kriterier som skall vara 
gällande vid utseende av pristagare,  

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige beslutar enligt Erikssons förslag. 
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
Kommunfullmäktige  
Förslag Torbjörn Ahlin (c) och Annica Eriksson (s) föreslår att 

kommunstyrelsens förslag bifalles. 
Fullmäktiges beslut Ett pedagogiskt pris skall kunna ges till ett arbetslag, och inte kunna 

ges individuellt.  

Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att komma med förslag 
på hur priset skall hanteras, vad gäller till exempel vad priset skall 
bestå av och vilka kriterier som skall vara gällande vid utseende av 
pristagare. 
_____  

Expediering Barn- och utbildningsnämnden 
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Kommunfullmäktige 2002-04-22 

Kommunstyrelsen 2002-04-10 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-04-09 
  
 Kf § 42 
 Ks § 44 
 Au §  136 Dnr 89/2001.109 
 

Mårten Franzsons motion angående årlig återkommande mani-
festation samt främjandet av olika livsbejakande demokrati-
projekt 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 19 mars 2001, § 17, en av 
Mårten Franzson (v) framlagd motion. 

I motionen föreslås fullmäktige besluta  

att initiera en kontakt med Kumla Promotion så att förslagen enligt 
motionens del 1 kan komma till stånd, 

att någon lämplig konstellation bildas så att andemeningen i del två 
kan förverkligas, 

att 75 000 kronor var till barn- och utbildningsnämnden, socialnämn-
den och kultur- och fritidsnämnden, sammanlagt 225 000 kronor, för 
innevarande år tas ur kontot för kommunstyrelsens oförutsedda ut-
gifter, samt 

att en fortsättning säkerställs genom att hänsyn tas till de givna för-
slagen i framtida budgetarbete. 

Arbetsutskottet beslutade den 3 april 2001 att ge den parlamentariska 
gruppen för demokratiprojektet i uppdrag att inkomma med förslag 
till yttrande. 

Utredare Torild Hilmersson har i skrivelse från den 28 mars 2002 
inkommit med förslag till yttrande. 

Av yttrandet framgår bland annat att det bör finnas konkreta förslag 
om vad eventuella anslag skall användas till, och att sådana förslag 
lämpligen hanteras i nämndernas ordinarie budgetarbete. 

Torild Hilmersson föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen. 
Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige avslår motionen. 
Kommunstyrelsen  
Förslag Mårten Franzson (v) föreslår bifall till motionen. 
Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige avslår motionen. 
      forts. 
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Kommunfullmäktige 2002-04-22 
  
 Kf §  42  forts        
  
Kommunfullmäktige  
Förslag Mårten Franzson (v) föreslår att motionen bifalles. 

Dan-Åke Moberg (s) och Annica Eriksson (s) föreslår att motionen 
avslås. 

Fullmäktiges beslut Motionen avslås.  
Reservation Rolf Östman (v), Margareta Hultman-Brikell (v), Mårten Franzson (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 2002-04-22 

Kommunstyrelsen 2002-04-10 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-04-09 
  
 Kf § 43 
 Ks § 45 
 Au §  137 Dnr 204/2001.822 
 

Göran Larssons m fl motion angående uppvärmning av Djupa-
dalsbadet med solenergi 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 18 juni 2001, § 49, en av Göran 
Larsson (kd), Per Holm (kd) och Sven-Arne Karlsson (kd) framlagd 
motion angående uppvärmning av Djupadalsbadet med solenergi. 

I motionen föreslås fullmäktige besluta  

att solenergi (solfångare) installeras för Djupadalsbadets uppvärm-
ningsbehov till så stor del som är möjligt, 

att man använder soluppvärmningen i marknadsföringssyfte, 

att man utreder om det finns andra kommunala objekt som är lämp-
liga för investering i solenergi. 

Arbetsutskottet beslutade den 26 juni 2002, § 207, att ge kultur- och 
fritidsnämnden i uppdrag att till den 19 september 2001 lämna förslag 
till yttrande. 

Energirådgivare Anders Brorson har i skrivelse från den 3 april 2002 
inkommit med förslag till yttrande. 

Av yttrandet framgår bland annat att installerande av solfångare vid 
Djupadalsbadet ej är ekonomiskt lönsamt och att ett införande skulle 
ta stora ytor i anspråk. 

Anders Brorson föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen. 
Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige avslår motionen. 
Kommunstyrelsen  
Förslag Göran Larsson (kd) föreslår bifall till motionen. 
Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige avslår motionen. 

      forts. 
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Kommunfullmäktige 2002-04-22 
  
 Kf §  43  forts.         
  
Kommunfullmäktige  
Förslag Göran Larsson (kd) föreslår att motionen bifalles med följande 

ändringar:  

att solenergi (solfångare) installeras i kombination med metangas 
från reningsverket för Djupadalsbadets uppvärmningsbehov till så 
stor del som är ekonomiskt möjligt, samt 

att man utreder om det finns andra kommunala objekt som är 
lämpliga för investering i solenergi. 

Dan-Åke Moberg (s) och Annica Eriksson (s) föreslår att 
kommunfullmäktige avslår Larssons förslag. 

Torbjörn Ahlin (c), Göran Arveståhl (m), Rolf Östman (v) och Tony 
Larsson Malmberg (fp) föreslår att Larssons förslag bifalles. 

Fullmäktiges beslut Solenergi (solfångare) installeras i kombination med metangas från 
reningsverket för Djupadalsbadets uppvärmningsbehov till så stor del 
som är ekonomiskt möjligt. 

Man utreder om det finns andra kommunala objekt som är lämpliga 
för investering i solenergi. 
_____  

  
  
  
Expediering Tekniska kontoret 

Kultur- o fritidsnämnden 
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Kommunfullmäktige 2002-04-22 

Kommunstyrelsen 2002-04-10 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-04-09 
  
 Kf § 44 
 Ks § 46 
 Au §  138 Dnr 249/2001.737 
 

Marianne Arvidssons och Björn Erikssons motion angående 
boservice i Kumla kommun 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 17 september 2001, § 60, en av 
Marianne Arvidsson (s) och Björn Eriksson (s) framlagd motion 
angående boservice i Kumla kommun. 

I motionen föreslås fullmäktige besluta 

att alla kommunens invånare vid fyllda 75 år ska ha möjlighet att utan 
biståndsprövning erhålla hjälp med städning, tvätt och inköp i 10-12 
timmar per månad. 

Arbetsutskottet beslutade den 25 september 2001, § 251, att ge social-
nämnden i uppdrag att lämna förslag till yttrande. 

Socialchef Håkan Hjelm har i skrivelse från den 2 april 2002, lämnat 
förslag till yttrande. 

I yttrandet föreslår Håkan Hjelm att socialnämnden får i uppdrag att 
utarbeta en modell för boservice. 

Arbetsutskottet  
Förslag Annica Eriksson (s) föreslår att motionen bifalles med tillägget att en 

modell för boservice skall kunna börja tillämpas den 1 januari 2003. 
Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige bifaller motionen med Erikssons tillägg. 
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
Fullmäktiges beslut Motionen bifalles. 

En modell för boservice skall kunna börja tillämpas den 1 januari 
2003. 
_____  

  
  
  
Expediering Socialnämnden 
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Kommunfullmäktige 2002-04-22 

Kommunstyrelsen 2002-04-10 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-04-09 
  
 Kf § 45 
 Ks § 47 
 Au §  139 Dnr 251/2001.710 
 

Göran Arveståhls motion angående rättvisa och valfrihet i barn-
omsorgen 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 17 september 2001, § 61, en av 
Göran Arveståhl (m) framlagd motion angående rättvisa och valfrihet 
i barnomsorgen. 

I motionen föreslås fullmäktige besluta 

att sända en dispensansökan till regeringen om att Kumla kommun 
skall få införa ett så kallat kommunalt barnomsorgskonto i Kumla 
kommun, 

att ett kundvalssystem för barnomsorgen enligt motionens intentioner 
ska införas i Kumla, 

att uppdra åt kommunstyrelsen att utifrån ovanstående principer sna-
rast utarbeta konkreta ersättningsnivåer för en barnomsorgscheck och 
för ett kommunalt vårdnadsbidrag samt bestämmelser som är nöd-
vändiga, samt 

att ta fram förslag på lämplig överångsperiod och överångsregler. 

Arbetsutskottet beslutade den 25 september 2001, § 252, att ge barn- 
och utbildningschef Anders Nordin i uppdrag att lämna förslag till 
yttrande. 

Anders Nordin har i skrivelse från den 27 mars 2002 inkommit med 
förslag till yttrande. 

I yttrandet skriver Anders Nordin bland annat att det inte ingår i 
kommunens ansvarsområdet att utge bidrag till barnfamiljer enligt 
ovanstående barnomsorgscheckmodell. En eventuell dispensansökan 
skulle kunna sändas till riksdagen, men möjligheten att få dispens för 
införande av kommunalt barnomsorgskonto är ytterst liten. 

Anders Nordin föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.. 
Förslag Göran Arveståhl (m) föreslår att dispensansökan sänds till riksdagen. 
Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige avslår motionen. 

      forts. 
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Kommunfullmäktige 2002-04-22 

Kommunstyrelsen 2002-04-10 
  
 Kf § 45  forts.  

 Ks § 47, forts 
  
Kommunstyrelsen  
Förslag Göran Arveståhl (m) föreslår bifall till motionen och att 

dispensansökan sänds till riksdagen. 
Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Kommunfullmäktige avslår tilläggsförslaget om att dispensansökan 
skall sändas till riksdagen. 

Kommunfullmäktige  
Förslag Göran Arveståhl (m) föreslår att motionen bifalles och att 

dispensansökan görs. 

Annica Eriksson (s) och Rolf Östman (v) föreslår att motionen avslås. 
Fullmäktiges beslut Motionen avslås. 

_____  
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Kommunfullmäktige 2002-04-22 

Kommunstyrelsen 2002-04-10 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-04-09 
  
 Kf § 46 
 Ks § 48 
 Au §  140 Dnr 257/2001.710 
 

Torbjörn Ahlins m fl motion Låt familjerna bestämma över max-
taxepengarna 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 17 september 2001, § 62, en av 
Torbjörn Ahlin (c),  Inga Davidsson-Friberg (c),  Rikard Svärd (c), 
Marguerite Landin (c) och Zitha Ahlin (c) framlagd motion  med 
titeln Låt familjerna bestämma över maxtaxepengarna. 

I motionen föreslås fullmäktige besluta tillskriva regeringen och 
anhålla att statsbidraget som härrör från den så kallade maxtaxere-
formen får användas till alla barnfamiljer i kommunen som ekono-
misk hjälp för barnomsorg. 

Arbetsutskottet beslutade den 25 september 2001, § 253, att ge barn- 
och utbildningschef Anders Nordin i uppdrag att lämna förslag till 
yttrande. 

Anders Nordin har i skrivelse från den 27 mars 2002 inkommit med 
förslag till yttrande. 

I yttrandet skriver Anders Nordin bland annat att en eventuell skri-
velse skall skickas till riksdagen, men att en sådan har ytterst liten 
möjlighet att få gehör. 

Anders Nordin föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen. 
Förslag Torbjörn Ahlin (c) föreslår att skrivelse skickas till riksdagen. 
Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige avslår motionen. 
Reservation Torbjörn Ahlin (c) reserverar sig till förmån för sitt förslag. 
Kommunstyrelsen  
Förslag Torbjörn Ahlin (c) föreslår bifall till lämnat förslag i arbetsutskottet. 
Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige avslår motionen. 
Reservation Torbjörn Ahlin (c) reserverar sig till förmån för sitt förslag. 
     forts. 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 18 
 Sammanträdesdatum  
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 

 

Kommunfullmäktige 2002-04-22 
  
 Kf §  46  forts.        
  
Kommunfullmäktige  
Förslag Annica Eriksson (s), Dan-Åke Moberg (s) och Rolf Östman (v) 

föreslår att motionen avslås. 

Torbjörn Ahlin (c) och Göran Arveståhl (m) föreslår att skrivelse 
skickas till riksdagen. 

Fullmäktiges beslut Motionen avslås. 
Reservation Elisabeth Ekestubbe (m), Siw Zetterberg (m), Göran Arveståhl (m), 

Berry Keller (m), Sam Södergren (m), Margareta Engman (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 bifall till motionen. 
_____  

 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 19 
 Sammanträdesdatum  
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 

 

Kommunfullmäktige 2002-04-22 

Kommunstyrelsen 2002-04-10 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-04-09 
  
 Kf § 47 
 Ks § 49 
 Au §  141 Dnr 258/2001.710 
 

Per Holms m fl motion angående andra driftsformer i barnom-
sorgen 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 17 september 2001, § 63, en av 
Per Holm (kd), Ann-Britt Ottosson (kd), Göran Larsson (kd), Solveig 
Parbring (kd) och Sven-Arne Karlsson (kd) framlagd motion angå-
ende andra driftsformer i barnomsorgen. 

I motionen föreslås fullmäktige besluta att Kumla kommun tar initia-
tiv till att det startas barnomsorg i andra driftsformer exempelvis 
kooperativ. 

Arbetsutskottet beslutade den 25 september 2001, § 254, att ge barn- 
och utbildningschef Anders Nordin i uppdrag att lämna förslag till 
yttrande. 

Anders Nordin har i skrivelse från den 27 mars 2002 inkommit med 
förslag till yttrande. 

I yttrandet skriver Anders Nordin bland annat att barn- och utbild-
ningsnämnden och –förvaltningen ej funnit anledning att aktivt upp-
muntra andra driftsformer i barnomsorgen och att det ej funnits 
intresse från privatpersoner för att starta förskoleverksamhet i andra 
driftsformer än kommunalt. 

Anders Nordin föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen. 
Förslag Torbjörn Ahlin (c) föreslår bifall till motionen. 
Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige avslår motionen. 
Reservation Torbjörn Ahlin (c) reserverar sig till förmån för sitt förslag. 
Kommunstyrelsen  
Förslag Torbjörn Ahlin (c) och Per Holm (kd) föreslår bifall till motionen. 
Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige avslår motionen. 
Reservation Torbjörn Ahlin (c) reserverar sig till förmån för sitt förslag. 
     forts 

 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 20 
 Sammanträdesdatum  
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 

 

Kommunfullmäktige 2002-04-22 
  
 Kf §  47  forts        

  
Kommunfullmäktige  
Förslag Per Holm (kd), Torbjörn Ahlin (c) och Göran Arveståhl (m) föreslår 

att motionen bifalles. 

Annica Eriksson (s), Dan-Åke Moberg (s) och Rolf Östman (v) 
föreslår att motionen avslås. 

Fullmäktiges beslut Motionen avslås. 
Reservation Elisabeth Ekestubbe (m), Siw Zetterberg (m), Göran Arveståhl (m), 

Berry Keller (m), Sam Södergren (m), Margareta Engman (m), 
Elisabet Centervärn (m), Rikard Svärd (c), Inga Davidsson-Friberg 
(c), Torbjörn Ahlin (c), Marguerite Landin (c), Zitha Ahlin (c), Per 
Holm (kd), Ann-Britt Ottosson (kd), Göran Larsson (kd), Sven-Arne 
Karlsson (kd), Karl-Gustav Mattsson (kd), Kerstin Cederström (fp) 
och Tony Larsson Malmberg (fp) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för bifall till motionen. 
_____  

 

 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 21 
 Sammanträdesdatum  
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 

 

Kommunfullmäktige 2002-04-22 

Kommunstyrelsen 2002-04-10 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-04-09 
  
 Kf § 48 
 Ks § 50 
 Au §  142 Dnr 308/2001.100 
 

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

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 19 november 2001, § 81, en av 
Margareta Hultman Brikell (v) framlagd 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 utbildningsförvaltningen anordna 
utbildning i ”Att tala med barn”, 

att utbildningen skall bedrivas på olika nivåer för kommunens perso-
nal, men med särskild tonvikt på de som arbetar med utsatta barn, 

att det inom kommunens lokaler skapas ett samtalsrum, anpassat efter 
barn och ungdomars behov. 

Arbetsutskottet beslutade den 17 november 2001, § 333, att ge 
kommunledningskontoret i uppdrag att lämna förslag till yttrande. 

Administrativ handläggare Lars Claeson har i skrivelse från den 3 
april 2002 inkommit med förslag till yttrande. 

Av yttrandet framgår bland annat att det samtalsrum som efterfrågas 
bör kunna finnas i stödverksamheten Rosens lokaler, och att den 
utbildning gällande samtal med barn som pågår bör kunna tillgodose 
behovet av utbildning i ”Att tala med barn”. 

Lars Claeson föreslår att kommunfullmäktige antar yttrandet och att 
motionen därmed är besvarad. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar yttrandet och motionen är därmed besva-
rad. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
Fullmäktiges beslut Yttrandet antages. 

Motionen är därmed besvarad. 
_____  

 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 22 
 Sammanträdesdatum  
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 

 

Kommunfullmäktige 2002-04-22 

Kommunstyrelsen 2002-04-10 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-04-09 
  
 Kf § 49 
 Ks § 51 
 Au §  143 Dnr 333/2001.449 
 

Margareta Hultman-Brikells motion angående allergiföre-
byggande arbete i Kumla kommun 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 17 december 2001, § 90, en av 
Margareta Hultman-Brikell (v) framlagd motion angående allergi-
förebyggande 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. 

Arbetsutskottet beslutade den 8 januari 2002, § 8, att ge utredare 
Torild Hilmersson i uppdrag att presentera förslag till yttrande. 

Torild Hilmersson har i skrivelse från den 28 mars 2002 inkommit 
med förslag till yttrande. 

Av yttrandet framgår att det för närvarande pågår ett arbete med att ta 
fram en handikappolitisk plan för Kumla kommun, där åtgärdsförslag 
finns som får betydelse för arbetet med allergiproblem, och att denna 
plan bör behandlas innan kommunen tar ställning till hur allergi-
arbetet skall bedrivas. 

Torild Hilmersson föreslår att kommunfullmäktige antar yttrandet 
och att motionen därmed är besvarad. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar yttrandet och motionen är därmed besva-
rad. 

Kommunstyrelsen  
Förslag Margareta Hultman-Brikell (v) och Mårten Franzson (v) föreslår 

bifall till motionen. 
Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige antar yttrandet och motionen är därmed besva-

rad. 
     forts 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 23 
 Sammanträdesdatum  
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 

 

Kommunfullmäktige 2002-04-22 
  
 Kf §  49  forts        

  
Kommunfullmäktige  
Förslag Annica Eriksson (s) och Dan-Åke Moberg (s) föreslår bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 

Torbjörn Ahlin (c) föreslår att kommunstyrelsen får uppdraget att 
efter hörande av samtliga förvaltningar och företrädare för landstinget 
utarbeta en allergistrategi för Kumla kommun och att denna strategi 
skall vara vägledande i det dagliga arbetet inom kommunens 
verksamhet och vid alla politiska beslut. 

Margareta Hultman-Brikell (v), Per Holm (kd), Göran Arveståhl (m) 
och Tony Larsson Malmberg (fp) tillstyrker Ahlins förslag. 

Berndt Andersson (s) föreslår att motionen återremitteras till 
kommunstyrelsen. 

Torbjörn Ahlin (c) föreslår att ärendet avgörs idag. 
Fullmäktiges beslut Ärendet skall avgöras idag. 

Ahlins förslag bifalles. 
_____  

 

 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 24 
 Sammanträdesdatum  
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 

 

Kommunfullmäktige 2002-04-22 

Kommunstyrelsen 2002-04-10 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-04-09 
  
 Kf § 50 
 Ks § 52 
 Au §  144 Dnr 335/2001.331 
 

Gun-Britt Anderssons motion angående samordning av skötsel av 
grönytor 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 17 december 2001, § 91, en av 
Gun-Britt Andersson (s) framlagd motion angående samordning av 
skötsel av grönytor. 

I motionen föreslås 

att kommunfullmäktige tar initiativ till samordning av skötseln av 
samtliga grönytor i 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. 

Arbetsutskottet beslutade den 8 januari 2002, § 9, att ge kultur- och 
fritidschef Lennart Mehle i uppdrag att lämna förslag till yttrande. 

Lennart Mehle har i skrivelse från den 3 april 2002 lämnat förslag till 
yttrande. 

I yttrandet förslår Lennart Mehle att kommunfullmäktige beslutar om 
att arbetet med samordning av skötsel av grönytor skall fortsätta. 

Förslag Björn Eriksson (s) föreslår att kultur- och fritidsnämnden får i upp-
drag att utse en samordnare som skall ta emot samtal och synpunkter 
gällande skötsel av grönytor och därefter se till att dessa når rätt 
instans eller person. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar yttrandet med Erikssons tilläggsförslag. 
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
Fullmäktiges beslut Yttrandet antages. 

Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utse en samordnare som 
skall ta emot samtal och synpunkter gällande skötsel av grönytor och 
därefter se till att dessa når rätt instans eller person. 
_____  

  
Expediering Kultur- och fritidsnämnden 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 25 
 Sammanträdesdatum  
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 

 

Kommunfullmäktige 2002-04-22 

Kommunstyrelsen 2002-04-10 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-04-09 
  
 Kf § 51 
 Ks § 53 
 Au §  145 Dnr 340/2001.100 
 Göran Arveståhls motion angående kundval i Kumla kommun 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 17 december 2001, § 93, en av 
Göran Arveståhl (m) framlagd motion angående kundval i Kumla 
kommun. 

I motionen föreslås fullmäktige besluta att Kumla kommun skall ut-
reda 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. 

Arbetsutskottet beslutade den 8 januari 2002, § 11, att ge kommundi-
rektör Thage Arvidsson i uppdrag att till lämna förslag till yttrande. 

Thage Arvidsson har i skrivelse från den 3 april 2002 inkommit med 
förslag till yttrande. 

I yttrandet skriver Thage Arvidsson att det inom samtliga de områden 
som nämns i motionen finns försöksverksamheter som kan utvecklas. 
Thage Arvidsson poängterar att det som skall prioriteras, inom alla 
områden som nämns i motionen, i första hand är god kommunal ser-
vice för alla kommunens invånare. 

Thage Arvidsson föreslår att kommunfullmäktige antar yttrandet och 
att motionen därmed är besvarad. 

Förslag Göran Arveståhl (m) föreslår bifall till motionen. 
Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar yttrandet och motionen är därmed besva-

rad. 
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
Kommunfullmäktige  
Förslag Göran Arveståhl (m) föreslår att motionen bifalles. 

Rolf Östman (v) och Annica Eriksson (s) föreslår att 
kommunstyrelsens förslag bifalles. 

Fullmäktiges beslut Yttrandet antages. 

Motionen är därmed besvarad. 
_____  

 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 26 
 Sammanträdesdatum  
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 

Kommunfullmäktige 2002-04-22 

Kommunstyrelsen 2002-04-10 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-04-09 
  
 Kf § 52 

 Ks § 54 
 Au §  146 Dnr 36/2002.024 
 

Göran Arveståhls motion angående politikernas arbetstid och 
arvodering 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 28 januari 2002, § 11, en av 
Göran Arveståhl (m) framlagd motion angående politikernas arbetstid 
och arvodering. 

I motionen föreslås fullmäktige besluta 

att det 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. 

Arbetsutskottet beslutade den 5 februari 2002, § 46, att ge kommun-
direktör Thage Arvidsson i uppdrag att presentera förslag till ytt-
rande. 

Thage Arvidsson har i skrivelse av den 28 mars 2002 inkommit med 
förslag till yttrande.  

Av yttrandet framgår bland annat att ett alternativ som bör utredas är 
att finna en enkel försäkringslösning för de förtroendevalda som ej 
har rätt till kommunal pension. 

Thage Arvidsson föreslår att kommunfullmäktige antar yttrandet och 
att motionen därmed är besvarad. 

Arbetsutskottets beslut Kommundirektör Thage Arvidsson, ekonomichef Ronny 
Salomonsson och utredare Torild Hilmersson får i uppdrag att utreda 
möjligheten för en enkel försäkringslösning för förtroendevalda som 
på grund av sina politiska uppdrag förorsakas minskad 
pensionsinbetalning från arbetsgivaren. Detta gäller förtroendevalda 
med mindre än 40% tjänstgöringsgrad. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar yttrandet och motionen är därmed 
besvarad. 

     forts. 
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 Sammanträdesdatum  
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 

 

Kommunfullmäktige 2002-04-22 

Kommunstyrelsen 2002-04-10 
  
 Kf § 52  forts 

 Ks § 54,  forts 
  
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
Fullmäktiges beslut Yttrandet antages. 

Motionen är därmed besvarad. 
_____  

 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 28 
 Sammanträdesdatum  
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 

 

Kommunfullmäktige 2002-04-22 

Kommunstyrelsen 2002-04-10 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-04-09 
  
 Kf § 53 
 Ks § 55 
 Au §  147 Dnr 77/2002.530 
 

Torbjörn Ahlins m fl motion angående bussförbindelse till 
Brändåsen 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 18 mars 2002, § 32, en av Tor-
björn Ahlin (c) m fl framlagd motion angående bussförbindelse till 
Brändåsen. 

I motionen föreslås fullmäktige besluta att Kumla kommun för Läns-
trafiken påtalar behovet av bussförbindelse vid Statoil Brändåsen och 
att kommunen föreslår Länstrafiken undersöka möjligheten att 
etablera denna bussförbindelse. 

Arbetsutskottet beslutade den 26 mars 2002, § 129, att ge utredare 
Torild Hilmersson i uppdrag att till den 9 april 2002 inkomma med 
förslag till yttrande. 

Torild Hilmersson har i skrivelse från den 28 mars 2002 inkommit 
med förslag till yttrande. 

Av yttrandet framgår att kontakt redan tagits med Länstrafiken och att 
Torild Hilmersson föreslår att motionen bör anses besvarad. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar yttrandet och motionen därmed är besva-
rad. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
Fullmäktiges beslut Yttrandet antages. 

Motionen är därmed besvarad. 
_____  

 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 29 
 Sammanträdesdatum  
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 

 

Kommunfullmäktige 2002-04-22 

Kommunstyrelsen 2002-04-10 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-04-09 
  
 Kf § 54 
 Ks § 56 
 Au §  148 Dnr 91/2002.310 
 

Torbjörn Ahlins m fl motion angående vägen Brändåsen - 
Skyberga 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 18 mars 2002, § 33, en av 
Torbjörn Ahlin (c) m fl framlagd motion angående vägen Brändåsen 
– Skyberga. 

I motionen föreslås fullmäktige besluta att Kumla kommun för Väg-
verket påtalar behovet av att med hög prioritet rusta upp väg 532 och 
att Kumla kommun ser över tillämpningen av skolskjutsbestämmelser 
för elever i Hardemo skola med tanke på vägens klart bristfälliga 
skick. 

Arbetsutskottet beslutade den 26 mars 2002, § 130, att ge utredare 
Torild Hilmersson i uppdrag att till den 9 april 2002, presentera för-
slag till yttrande. 

Torild Hilmersson har i skrivelse från den 28 mars 2002 inkommit 
med förslag till yttrande. 

Av yttrandet framgår bland annat att kommunen har träffar med Väg-
verket där frågor om vägnätet inom kommunen diskuteras, och att det 
i första hand är barn- och utbildningsnämnden som bör göra bedöm-
ningen av skolskjuts på grund av trafiksäkerhetsskäl. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar yttrandet och motionen är därmed besva-
rad. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
Fullmäktiges beslut Yttrandet antages. 

Motionen är därmed besvarad. 
_____  

  
  
  
Expediering Barn- och utbildningsnämnden 

Tekniska kontoret 
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 Sammanträdesdatum  
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 

 

Kommunfullmäktige 2002-04-22 

Kommunstyrelsen 2002-04-10 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-04-09 
  
 Kf § 55 
 Ks § 57 
 Au §  149 Dnr 93/2002.600 
 

Torbjörn Ahlins och Göran Arveståhls motion angående fler 
vuxna i skolorna 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 18 mars 2002, § 35, en av Tor-
björn Ahlin (c) och Göran Arveståhl (m) framlagd motion angående 
fler vuxna i skolorna. 

I motionen föreslås fullmäktige besluta 

att avdela resurser till barn- och utbildningsnämnden för att bygga 
upp en ”Skolans vänförening”, 

att vänföreningens tjänster skall tas i anspråk efter begäran från 
aktuell skola, 

att vänföreningens tjänster tas i anspråk med beaktande av att skolans 
pedagogiska resurser icke får förminskas på grund därav, samt 

att motionen behandlas skyndsamt så att verksamheten kan vara i full 
gång till nästa läsår. 

Arbetsutskottet beslutade den 26 mars 2002, § 132, att ge barn- och 
utbildningsnämnden i uppdrag att till den 9 april 2002 lämna förslag 
till yttrande. 

Barn- och utbildningschef Anders Nordin har i skrivelse från den 27 
mars 2002 inkommit med förslag till yttrande.  

I yttrandet skriver Anders Nordin att det som motionen föreslår redan 
pågår och att motionen därför bör avslås. 

Arbetsutskottet  
Förslag Torbjörn Ahlin (c) föreslår bifall till motionen. 
Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige avslår motionen. 
Reservation Torbjörn Ahlin (c) reserverar sig till förmån för sitt förslag. 
Kommunstyrelsen  
Förslag Torbjörn Ahlin (c) föreslår bifall till motionen. 
Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige avslår motionen. 
Reservation Torbjörn Ahlin (c) reserverar sig till förmån för sitt förslag. 
 forts 
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 Sammanträdesdatum  
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 

 

Kommunfullmäktige 2002-04-22 
  
 Kf §  55  forts        
  
Kommunfullmäktige  
Förslag Torbjörn Ahlin (c) föreslår  

att barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att initiera en 
utbyggnad av påbörjad verksamhet med vuxna i skolan, samt 

att barn- och utbildningsnämnden ges resurser att använda för att 
stödja en utbyggnad av verksamhet med vuxna i skolan. 

Annica Eriksson (s) föreslår att Ahlins förslag avslås. 

Åsa Häggström (v), Göran Arveståhl (m), Kerstin Cederström (fp) 
och Per Holm (kd) tillstyrker Ahlins förslag.  

Fullmäktiges beslut Ahlins förslag bifalles. 
_____  

  
  
  
Expediering Barn- och utbildningsnämnden 
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 Sammanträdesdatum  
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 

 

Kommunfullmäktige 2002-04-22 

Kommunstyrelsen 2002-04-10 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-03-26 
  
 Kf § 56 
 Ks § 58 
 Au §  110 Dnr 90/2002.101 
 

Redovisning av obesvarade motioner 

Ärendebeskrivning Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige i Kumla, § 27, skall 
kommunstyrelsen varje år vid fullmäktiges ordinarie sammanträde i 
april och oktober redovisa de motioner som inte beretts färdigt. 

Kommunledningskontoret har den 15 mars 2002 upprättat redovis-
ning avseende motioner som fortfarande är under beredning. 

Av de i redovisningen 19 upptagna motionerna förväntas 17 bli 
behandlade av kommunfullmäktige den 22 april 2002. 

Förslag Dan-Åke Moberg (s) föreslår att samtliga obesvarade motioner skall 
besvaras till sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott den 
9 april 2002. 

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

_____  
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 Sammanträdesdatum  
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 

 
Kommunfullmäktige 2002-04-22 

Kommunstyrelsen 2002-04-10 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-03-26 
  
 Kf § 57 
 Ks § 64 
 Au §  123 Dnr 89/2002.430 
 

Samarbete kring nya regionala miljömål och åtgärdsstrategier 

Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat anta femton nationella miljökvalitetsmål och 
antagit delmål och åtgärdsstrategier för hur målen skall klaras. 

Inför arbetet med att anpassa mål och åtgärder till regionala förhål-
landen har Länsstyrelsen den 12 mars 2002 inkommit med förslag till 
samarbetsavtal och organisation för miljömålsarbetet i Örebro län.  

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar förslag till samarbetsavtal. 

Miljö- och byggnadsnämnden får i uppdrag att utse en politiker och 
en tjänsteman från Kumla kommun som skall ingå i det regionala 
miljömålsråd och den styrgrupp som skall bildas för hela länet. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
Fullmäktiges beslut. Förslaget bifalles. 

_____  
  
  
  
Expediering Miljö- och byggnadsnämnden 

Länsstyrelsen 
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 Sammanträdesdatum  
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 

 

Kommunfullmäktige 2002-04-22 

Kommunstyrelsen 2002-04-10 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-03-26 
  
 Kf § 58 
 Ks § 59 
 Au §  111 Dnr 102/2002.042 
 

Årsredovisning för Kumla kommun för år 2001 

Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har överlämnat årsredovisning för Kumla 
kommun för år 2001. Till årsredovisningen har bifogats boksluts-
analyser för år 2001 års bokslut. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen. 
Kommuns tyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
Fullmäktiges beslut Årsredovisningen godkännes. 

_____  
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 Sammanträdesdatum  
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 

 

Kommunfullmäktige 2002-04-22 
  
 Kf § 59 Dnr 131/2002.042 
  
 

Revisionsberättelse för Kumla kommun avseende år 2001 

Ärendebeskrivning Revisorerna har den 12 april 2002 överlämnat revisionsberättelse för 
år 2001. 

Revisorerna tillstyrker att styrelsen och de övriga nämnderna samt de 
förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet. 

Fullmäktiges beslut Kommunstyrelsen och de övriga nämnderna samt de fö rtroendevalda 
i dessa organ beviljas ansvarsfrihet. 
_____  

  
  
  
Expediering Ekonomiavdelningen 

Kommunens nämnder 
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 Sammanträdesdatum  
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 

 

Kommunfullmäktige 2002-04-22 

Kommunstyrelsen 2002-04-10 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-03-26 
  
 Kf § 60 
 Ks § 62 
 Au §  116 Dnr 80/2002.042 
 

Årsredovisning och revisionsberättelse avseende år 2001 för Stif-
telsen Nygårdshemmet 

Ärendebeskrivning Stiftelsen Nygårdshemmet har i skrivelse från den 27 februari 2002 
överlämnat årsredovisning och revisionsberättelse för år 2001. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning och revisions- 
berättelse. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
Fullmäktiges beslut Årsredovisningen godkännes. 

_____  
  
  
  
Expediering Stiftelsen Nygårdshemmet 
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 Sammanträdesdatum  
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 

 

Kommunfullmäktige 2002-04-22 

Kommunstyrelsen 2002-04-10 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-03-26 
  
 Kf § 61 
 Ks § 63 
 Au §  125 Dnr 40/2002.702 
 

Kommunala riktlinjer för tillsyn av försäljning av öl klass 2 samt 
ändring av riktlinjer och taxa för utskänkningstillstånd 

Ärendebeskrivning Den 1 juni 2001 beslutade riksdagen om förändringar i alkohollagen 
med ikraftträdande den 1 juli 2001. Förändringarna innebar en skärp-
ning av reglerna om försäljning av öl klass 2. 

Med anledning av den nya lagstiftningen har alkoholhandläggare Pat-
rik Germer den 28 januari 2002 inkommit med förslag till riktlinjer 
för kommunens tillsyn av öl klass 2. I förslaget till riktlinjer ingår 
även förslag om en tillsynsavgift. 

Sydnärkegruppen beslutade den 27 februari 2002, § 5, att rekommen-
dera kommunerna att anta förslaget, samt att göra föreslagna tillägg i 
delegationsordningen. 

Sydnärkegruppen har tidigare behandlat förslag till ändring i riktlinjer 
och taxa för utskänkningstillstånd. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige godkänner förslaget. 
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
Fullmäktiges beslut Förslaget godkännes. 
  
  
  
Expediering Patrik Germer 

Lars Claesson 
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 

 

Kommunfullmäktige 2002-04-22 
  
 Kf §  62 Dnr 136/2002.288 
  
 

Elisabet Ekestubbes motion angående kommunfullmäktiges 
trivsel 

Ärendebeskrivning Elisabet Ekestubbe (m) ingav en motion angående 
kommunfullmäktiges trivsel. 

I motionen föreslås att nödutgångsdörren i teaterlokalen fodras med 
gullfiber eller liknande så att yttertemperaturen inte tränger in i 
lokalen så lätt. Vidare föreslås att kostnaden tas från 
kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter. 

Fullmäktiges beslut Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
_____  

 

 
 


