
KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
 Sammanträdesdatum  
  

 Utdragsbestyrkande 
 

Kommunfullmäktige   2002-05-27 
 
 
Plats och tid Teatern, Kumla Folkets hus, måndagen den 27 maj 2002 
 klockan 18.30-19.45 
   
Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänstgörande ersättare 
 Liselott Rehnman (s) Siv Arvebrink (s) 
 Sven-Inge Carlsson (s) Stefan Svensson (s) 
 Rolf Östman (v) Maj-Britt Jonsson (v) 
   
   
   
   
   
   
   
Övriga Torild Hilmersson, sekr  
 Gunnar Öhrn § 64  
   
Justerare Kjell Hellberg (s) Ann-Britt Ottosson (kd) 
  
Plats och tid Stadshuset, kanslichefens tjänsterum, torsdagen den 30 maj 2002, 

klockan 17.00. 
   
Sekreterare ...................................................... §§ 63-71 
 Torild Hilmersson  
  
Ordförande ...................................................... 
 Sven-Ove Cederstrand 
  
Justerare ................................................       ................................................ 
  Kjell Hellberg Ann-Britt Ottosson 
 
 
      Anslag/Bevis 
      Protokoll är justerat 
 

Styrelse/Nämnd Kommunfullmäktige 
  
Sammanträdesdatum  2002-05-27 
    
Datum för uppsättande 2002-05-31 Datum för nedtagande 2002-06-24 
  
Förvaringsplats  Kommunledningskontoret 
  
  
Underskrift ...................................................... 
 Lars Claesson 
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Kommunfullmäktige 2002-05-27 
  
 Kf §  63        
  
 

Anmälda förhinder och upprop 

Ärendebeskrivning Förhinder har anmälts av ledamöterna Liselott Rehnman (s) och 
Sven-Inge Carlsson (s). Ersättarna Siv Arvebrink (s) och Stefan 
Svensson (s) har inkallats för tjänstgöring. 

 Anmälda förhinder godkännes. 

Därefter förrättas upprop varvid ledamoten Rolf Östman (v) befinnes 
ej närvarande. Ersättaren Maj-Britt Jonsson (v) inträder för Östman. 
_____  

 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 3 
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Kommunfullmäktige 2002-05-27 

Kommunstyrelsen 2002-05-15 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-04-23 
  
 Kf § 64 
 Ks § 73 
 Au §  165 Dnr 113/2002.041 
 

Årsredovisning och revisionsberättelse för Sydnärkes Utbild-
ningsförbund för år 2001 

Ärendebeskrivning Kommunalförbundet Sydnärkes Utbildningsförbund har den 3 april 
2002 inkommit med årsredovisning för år 2001 och kommunalför-
bundets revisorer har den 11 april 2002 inkommit med revisions-
berättelse för samma period. 

Enligt bestämmelserna i kommunallagen 9 kap §§ 16 och 20 har 
fullmäktige i respektive medlemskommun att besluta om ansvars-
frihet för förbundsdirektionen. 

Arbetsutskottets beslut Företrädare för Sydnärkes Utbildningsförbund bjuds in till kommun-
fullmäktige den 27 maj då årsredovisning och revisionsberättelse 
kommer att behandlas. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen. 

Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet. 
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
Kommunfullmäktige  
 Utbildningsdirektör Gunnar Öhrn redogör för årsredovisningen. 
Fullmäktiges beslut Årsredovisningen godkännes. 

Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet. 
_____  

  
  
  
Expediering Sydnärkes Utbildningsförbund 
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Kommunfullmäktige 2002-05-27 

Kommunstyrelsen 2002-05-15 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-04-23 
  
 Kf § 65 

 Ks § 74 

 Au §  166 Dnr 118/2002.170 
 

Årsredovisning och revisionsberättelse för Nerikes Brandkår för 
år 2001 

Ärendebeskrivning Kommunalförbundet Nerikes Brandkår har den 4 april 2002 inkom-
mit med årsredovisning för år 2001 och kommunalförbundets revi-
sorer har den 17 april 2002 inkommit med revisionsberättelse för 
samma period. 

Enligt bestämmelserna i kommunallagen 9 kap §§ 16 och 20 har 
fullmäktige i respektive medlemskommun att besluta om ansvars-
frihet för förbundsdirektionen. 

Arbetsutskottets beslut Företrädare för Nerikes Brandkår bjuds in till kommunfullmäktige 
den 27 maj då årsredovisning och revisionsberättelse kommer att be-
handlas. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen. 

Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet. 
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
Fullmäktiges beslut Årsredovisningen godkännes. 

Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet. 
_____  

  
  
  
Expediering Nerikes Brandkår 
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Kommunfullmäktige 2002-05-27 

Kommunstyrelsen 2002-05-15 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-05-07 
  
 Kf § 66 

 Ks § 75 

 Au §  174 Dnr 134/2002.730 
 

Nya avgifter för hemtjänst m m 

Ärendebeskrivning Från och med den 1 juli 2002 regleras kommunens möjligheter att ta 
ut avgifter för hemtjänst m m genom att regler om högkostnadsskydd 
och förbehållsbelopp införs i socialtjänstlagen och hälso- och sjuk-
vårdslagen. 

Tillsammans med övriga sydnärkekommuner har ett beräkningar 
gjorts som innebär ett inkomstbortfall fört socialförvaltningen på 
1 500 000 kronor för år 2002. 

Socialförvaltningen föreslår i skrivelse från den 9 april 2002 att 
kommunfullmäktige 

-fastställer avgifter och förbehållsbelopp enligt bilaga att gälla från 
och med den 1 juli 2002,   

-fastställer att avgiftsunderlag beräknas enligt bilaga gällande avgifter 
som uttas från och med den 1 januari 2003, 

-bemyndigar socialnämnden att årligen justera beloppen efter pris- 
och kostnadsutvecklingen enligt vad som anges i skrivelsen, 

-bemyndigar socialnämnden att besluta om riktlinjer för hur taxan ska 
tillämpas, samt 

-beviljar socialnämnden tilläggsanslag på 1 500 000 kronor. 

Socialnämnden föreslår i beslut från den 16 april 2002, § 37, att 
kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 

Kommunfullmäktige beviljar tilläggsanslag med 1 500 000 kronor, 
finansiering sker genom skatteintäkter från 2002 års budget. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
Fullmäktiges beslut Avgifter och förbehållsbelopp enligt bilaga 1 till socialförvaltningens 

skrivelse fastställes att gälla från och med den 1 juli 2002,  

Avgiftsunderlag beräknas enligt bilaga 1 till socialförvaltningens 
skrivelse gällande avgifter som uttas från och med den 1 januari 
2003. 
    forts. 
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Kommunfullmäktige 2002-05-27 
  
 Kf §  66,  forts   
  
 Socialnämnden bemyndigas att årligen justera beloppen efter pris- 

och kostnadsutvecklingen enligt vad som anges i socialförvaltningens 
skrivelse. 

Socialnämnden bemyndigas att besluta om riktlinjer för hur taxan ska 
tillämpas. 

Tilläggsanslag beviljas med 1 500 000 kronor. Finansiering sker 
genom skatteintäkter från 2002 års budget. 
_____  

  
  
  
Expediering Socialnämnden 

Lars Claesson 
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Kommunfullmäktige 2002-05-27 

Kommunstyrelsen 2002-05-15 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-04-09 
  
 Kf § 67 
 Ks § 76 
 Au §  150 Dnr 116/2002.050 
 

Riktlinjer för upphandling i Kumla kommun 

Ärendebeskrivning Kommunens inköpsgrupp har i skrivelse från den 2 april 2002 tagit 
fram förslag till riktlinjer och principer för hur kommunens upphand-
lingar och inköp ska gå till. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar föreslagna riktlinjer. 
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
  
  
  
Expediering Kommunens nämnder 

Harry Matteusson 
Lars Claesson 
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Kommunfullmäktige 2002-05-27 

Kommunstyrelsen 2002-05-15 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-04-09 
  
 Kf § 68 
 Ks § 77 
 Au §  151 Dnr 115/2002.050 
 

Riktlinjer för handläggning och reglering av skador 

Ärendebeskrivning Försäkringssamordnare Harry Matteusson har i skrivelse från den 2 
april 2002 inkommit med förslag till riktlinjer för handläggning och 
reglering av skador. 

Förslaget har utarbetats i samarbete med kommunens försäkrings-
mäklare SÄKRA, och har även behandlats i kommunens samråds-
grupp för försäkrings- och riskhanteringsfrågor. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar föreslagna riktlinjer. 
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
Kommunfullmäktige  
Förslag Åsa Häggström (v) föreslår att i riktlinjerna skall införas en 

åldersgräns på 15 år och att riktlinjerna utvärderas efter 2 år. 

Annica Eriksson föreslår att Häggströms förslag avslås och att 
kommunstyrelsens förslag bifalles. 

Fullmäktiges beslut Förslaget till riktlinjer för handläggning och reglering av skador i 
Kumla kommun antas. 

Häggströms förslag avslås. 
_____  

  
  
  
Expediering Kommunens nämnder 

Harry Matteusson 
Lars Claesson 
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Kommunfullmäktige 2002-05-27 

Kommunstyrelsen 2002-05-15 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-05-07 
  
 Kf § 69 

 Ks § 78 

 Au §  180 Dnr 149/2002.024 
 

Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroende-
valda hos Kumla kommun 

Ärendebeskrivning Kommunförbundet har utgivit underlag för lokala beslut om bestäm-
melser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda. 

De nya pensionsbestämmelserna benämns PBF. Ändringarna kan 
sammanfattas som 

-lika villkor för heltids- och deltidssysselsatta, 

-50 år villkor för rätt till visstidspension, 

-nya bestämmelser om avgångsersättning,  

-ändrad samordning med allmän pension, samt 

-upphörd tidssamordning med annan tjänstepension. 

Kommunen föreslås besluta att 

-bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda 
gäller från och med den 1 januari 2003 för förtroendevalda som inne-
har uppdrag efter den 31 december 2002,  

-bestämmelser avseende pension kompletteras avseende § 14 och de 
övriga delar som berörs av detta, 

-normalpensionsreglemente PRF-KL upphör att gälla från och med 
den 1 januari 2003 för sådan förtroendevald som omfattas av ovan-
stående bestämmelser, 

-talet X i PBF § 10 mom. 3 första stycket ska utgöra _ prisbasbelopp, 
samt 

-ovanstående bestämmelser skall istället för PRF-KL gälla från och 
med tillträdandet för sådan förtroendevald som nytillträder efter 2002 
års kommunalval. 

Kommunerna i Örebro län har i diskussioner enats om tre prisbas-
belopp som en lämplig gräns. 
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Kommunfullmäktige 2002-05-27 

Kommunstyrelsen 2002-05-15 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-05-07 
  
 Kf § 69,  forts 
 Ks § 78,  forts 
 Au § 180,  forts        
  
Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige beslutar att följande tillägg skall göras till § 10, 

moment 3: 

-bestämmelsen att tre prisbasbelopp skall undantas från samordning 
med förvärvsinkomst gäller även förtroendevalda som omfattas av 
PRF-KL i dess lydelse per den 31 december 2002 och som innehaft 
pensionsgrundande uppdrag efter den 1 januari 1998. 

Kommunstyrelsens förslag Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda 
gäller från och med den 1 januari 2003 för förtroendevalda som inne-
har uppdrag efter den 31 december 2002.  

Bestämmelser avseende pension ska senare kompletteras avseende 
§ 14 och de övriga delar som berörs av detta. 

Normalpensionsreglemente PRF-KL upphör att gälla från och med 
den 1 januari 2003 för sådan förtroendevald som omfattas av ovan-
stående bestämmelser. 

Talet X i PBF § 10 mom. 3 första stycket ska utgöra 3 prisbasbelopp.  

Ovanstående bestämmelser skall istället för PRF-KL gälla från och 
med tillträdandet för sådan förtroendevald som nytillträder efter 2002 
års kommunalval. 

Bestämmelsen att tre prisbasbelopp skall undantas från samordning 
med förvärvsinkomst gäller även förtroendevalda som omfattas av 
PRF-KL i dess lydelse per den 31 december 2002 och som innehaft 
pensionsgrundande uppdrag efter den 1 januari 1999. 
_____  

Fullmäktiges beslut Kommunstyrelsens förslag bifalles. 
_____  

  
  
  
Expediering Personalavdelningen 

Lars Claesson 
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Kommunfullmäktige 2002-05-27 
  
 Kf §  70 Dnr 148/2002.007 
  
 

Revisionsrapport 

Ärendebeskrivning Komrev har på uppdrag av Kumla kommuns revisorer genomfört en 
granskning av kommunens årsredovisning. 

Denna rapport har översänts till fullmäktige för kännedom. 
_____  
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Kommunfullmäktige 2002-05-27 
  
 Kf §  71 Dnr 158/2002.600 
  
 

Marguerite Landins interpellation angående gränsen mellan 
Ekeby och Hällabrottets skolupptagningsområde  

Ärendebeskrivning Marguerite Landin (c) ingav en interpellation med följande frågor: 

Vad har hänt med skolgränsen mellan Ekeby och Hällabrottets 
skolupptagningsområde? Har denna ändrats under de senaste 10 åren? 

Får alla barn från t ex Folkatorp och Fåglahaget gå i Ekeby skola 
även i fortsättningen? 

Fullmäktiges beslut Interpellationen får framställas. 
_____  

  
  
  
Expediering Annica Eriksson 

 
 

 


