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Kommunfullmäktige 2002-09-23 
  
 Kf §  72        
  
 

Anmälda förhinder och upprop 

Ärendebeskrivning Förhinder har anmälts av ledamöterna Zitha Ahlin (c), Ann-Britt 
Ottosson (kd), Solveig Parbring (kd), Dan-Åke Moberg (s) och 
Thomas Andersson (s). 

Ersättarna Per-Arne Mårstad (c), Karl-Gunnar Mattsson (kd), Rune 
Jansson (kd), Marvan Barakat (s) och Stefan Svensson (s) har 
inkallats för tjänstgöring. 

Fullmäktiges beslut Anmälda förhinder godkännes. 

Därefter förrättas upprop varvid ledamöterna Kjell Hellberg (s) och 
Sören Götemo (m) befinnes ej närvarande. Ersättarna Siv Arvebrink 
(s) och Willy Jonson (m) inträder för Hellberg respektive Götemo. 
_____  

 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 3 
 Sammanträdesdatum  
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 

 

Kommunfullmäktige 2002-09-23 
  
 Kf §  73 Dnr 118/2002.170 
  
 

Nerikes Brandkår informerar om årsredovisning m m 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige behandlade den 27 maj 2002, § 65, årsredo-
visning och revisionsberättelse för Nerikes Brandkår. Fullmäktige 
godkände årsredovisningen och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 

Nerikes Brandkår var inbjudna till fullmäktige den 27 maj men hade 
då ej möjlighet att närvara. Istället kommer Nerikes Brandkår att vid 
detta fullmäktige informera om årsredovisningen m m. 

Information lämnas av räddningschef Per-Ove Staberyd och 
administrativ chef Madeleine Andersson, Nerikes Brandkår. 
_____  
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Kommunfullmäktige 2002-09-23 

Kommunstyrelsen 2002-09-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-09-03 
  
 Kf § 74 

 Ks § 96 

 Au §  250 Dnr 136/2002.288 
 

Elisabeth Ekestubbes motion om kommunfullmäktiges trivsel 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 22 april 2002, § 62, en av Eli-
sabeth Ekestubbe (m) framlagd motion om kommunfullmäktiges triv-
sel. 
I motionen föreslår Elisabeth Ekestubbe att nödutgången i teater-
lokalen fodras med gullfiber eller liknande så att yttertemperaturen 
inte tränger in i lokalen så lätt. Ekestubbe föreslår också att kostnaden 
tas från kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter. 

Arbetsutskottet beslutade den 7 maj 2002, § 186, att ge utredare 
Torild Hilmersson i uppdrag att utarbeta förslag till yttrande. 

Torild Hilmersson har den 28 augusti 2002 inkommit med förslag till 
yttrande. 

I yttrandet skriver Hilmersson att dörren till nödutgången bör bytas ut 
och att kostnaden för detta bedöms till cirka 10 000 kronor. Frågan 
om anslag för åtgärden bör behandlas i budgetberedningen. 

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

Förslag Dan-Åke Moberg (s) föreslår att kommunfullmäktige uppmanar Fol-
kets Hus att byta dörren. 

Arbetsutskottets förslag Enligt Mobergs förslag.  
Kommunstyrelsens förslag Enligt Mobergs förslag.  
Fullmäktiges beslut Folkets Hus uppmanas att byta dörren. 

_____  
  
  
  
Expedieras  Folkets Hus 
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Kommunfullmäktige 2002-09-23 

Kommunstyrelsen 2002-09-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-09-03 
  
 Kf § 75 

 Ks § 97 

 Au §  251 Dnr 196/2001.009 
 

Göran Arveståhls motion om konkurrensutsättning av kommu-
nala verksamheter 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 18 juni 2001, § 48, en av Göran 
Arveståhl (m) framlagd motion angående konkurrensutsättning av 
kommunala verksamheter. 

I motionen föreslås fullmäktige ge kommunstyrelsen i uppdrag att 
arbeta fram ett program för införande av konkurrens och alternativa 
driftsformer som medel för ökad effektivitet och kvalitet. 

Arbetsutskottet beslutade den 26 juni 2002, § 206, att ge kommun-
direktör Thage Arvidsson i uppdrag att senast den 22 augusti 2001 
avge förslag till yttrande. 

Kommundirektör Thage Arvidsson har i skrivelse från den 29 augusti 
2002 inkommit med förslag till yttrande, där Arvidsson föreslår att 
kommunfullmäktige avslår motionen. 

Arbetsutskottet  
Förslag Göran Arveståhl (m) föreslår bifall till motionen. 
Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige avslår motionen. 
Kommunstyrelsen  
Förslag Torbjörn Ahlin (c) föreslår att fullmäktige ger kommundirektör 

Thage Arvidsson i uppdrag att utarbeta en förteckning på verksam-
heter som är lämpliga att konkurrensutsätta, och att motionen därmed 
skall anses vara besvarad. 

Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige avslår motionen. 
Reservationer Torbjörn Ahlin (c), Rikard Svärd (c) och Göran Arveståhl (m) reser-

verar sig till förmån för Ahlins förslag. 
     forts. 
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Kommunfullmäktige 2002-09-23 
  
 Kf § 75,  forts. 
 

Göran Arveståhls motion om konkurrensutsättning av kommu-
nala verksamheter 

Kommunfullmäktige  
Förslag Göran Arveståhl (m) föreslår att Ahlins i kommunstyrelsen avgivna 

förslag bifalles. 

Annica Eriksson (s) föreslår att motionen avslås. 
Fullmäktiges beslut Motionen avslås. 
Reservationer  Elisabet Ekestubbe (m), Siw Zetterberg (m), Göran Arveståhl (m), 

Berry Keller (m), Sam södergren (m), Margareta Engman (m), Willy 
Jonson (m), Rikard Svärd (c), Inga Davidsson-Friberg (c), Torbjörn 
Ahlin (c), Marguerite Landin (c) och Per-Arne Mårstad (c) reserverar 
sig mot beslutet till förmån för Arveståhls förslag. 
_____  
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Kommunfullmäktige 2002-09-23 

Kommunstyrelsen 2002-09-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-09-03 
  
 Kf § 76 

 Ks § 98 

 Au §  252 Dnr 92/2002.600 
 

Göran Arveståhls motion angående kommunala prov i grund-
skolan 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 18 mars 2002, § 34, en av Gö-
ran  Arveståhl (m) framlagd motion angående kommunala prov i 
grundskolan. 

I motionen föreslås fullmäktige besluta  

att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att arbeta för att 
genomföra kommunala prov i svenska och matematik och engelska 
under de år då nationella prov inte genomförs,  

att verksamheten med kommunala prov startar från och med läsåret 
2002/03, samt 

att verksamheten utvärderas efter tre år. 

Arbetsutskottet gav den 26 mars 2002, § 131, barn- och utbildnings-
nämnden i uppdrag att utarbeta  förslag till yttrande. 

Barn- och utbildningschef Annika Hallberg har i skrivelse från den 
21 augusti 2002 föreslagit att barn- och utbildningsnämnden föreslår 
kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Hallberg skriver bland annat att det idag inte finns något som tyder på 
att kvalitet och måluppfyllelse i undervisningen skulle öka för grund-
skoleeleverna genom ett utökat antal prov. 

Barn- och utbildningsnämnden har den 4 september 2002 beslutat 
föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Arbetsutskottet  
Förslag Göran Arveståhl (m) föreslår bifall till motionen. 

Dan-Åke Moberg (s) föreslår att kommunfullmäktige avslår motio-
nen, under förutsättning att barn- och utbildningsnämnden vid 
sammanträdet den 4 september 2002 antar förslaget från barn- och 
utbildningschef Annika Hallberg. 

Arbetsutskottets förslag Enligt Mobergs förslag.  
                                                                                                forts 
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Kommunfullmäktige 2002-09-23 

Kommunstyrelsen 2002-09-11 
  
 Kf § 76,  forts 

 Ks § 98,  forts 
 

Göran Arveståhls motion angående kommunala prov i grund-
skolan 

Kommunstyrelsen  
Förslag Göran Arveståhl (m) föreslår bifall till motionen. 
Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige avslår motionen. 
Kommunfullmäktige  
Förslag Göran Arveståhl (m) föreslår att motionen bifalles. 

Annica Eriksson (s), Elisabeth Berglund (v) och Per Holm (kd) 
föreslår att motionen avslås. 

Fullmäktiges beslut Motionen avslås. 
_____  
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Kommunfullmäktige 2002-09-23 

Kommunstyrelsen 2002-06-05 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-05-29 
  
 Kf § 77 

 Ks § 89 

 Au §  194 Dnr 147/2002.042 
 

Årsredovisning och revisionsberättelse för år 2001 för Stiftelsen 
Svenska Skoindustrimuseet i Kumla 

Ärendebeskrivning Stiftelsen Svenska Skoindustrimuseet i Kumla har i skrivelse från den 
29 april 2002 överlämnat årsredovisning och revisionsberättelse för år 
2001. 

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

_____  
  
  
  
Expediering Stiftelsen Svenska Skoindustrimuseet i Kumla. 
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Kommunfullmäktige 2002-09-23 

Kommunstyrelsen 2002-09-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-09-10 
  
 Kf § 78 

 Ks § 100 

 Au §  262 Dnr 134/2002.730 
 

Förslag till förändring gällande avgifter för hemtjänst m m 

Ärendebeskrivning Komunfullmäktige antog den 27 maj 2002, § 66, taxa för hemtjänst 
m m, som började gälla från och med 1 juli 2002. Taxan innebär att 
ingen skall betala mer än 1 516 kr/månad år 2002 för hemtjänst och 
kommunal hälso- och sjukvård. 

Införandet av den nya taxan har för de flesta brukare inneburit en 
sänkning av avgiften för hemtjänst, men för några brukare medförde 
den nya taxan en höjning av avgiften från 1 juli 2002. 

Socialchef Håkan Hjelm och förvaltningsekonom Catarina Carlsson 
har i skrivelse från den 5 september 2002 inkommit med tre alterna-
tiva förslag till förändringar i taxan vilket skulle medföra förbätt-
ringar för de brukare som drabbats av höjda avgifter från 1 juli 2002.  

Arbetsutskottet  
 Förvaltningsekonom Catarina Carlsson informerar om de olika alter-

nativen.  
Kommunstyrelsen  
 Förvaltningsekonom Catarina Carlsson informerar om de olika alter-

nativen. 
Förslag Dan-Åke Moberg (s) föreslår att ingen person som tillgodogjorde sig 

hemtjänst före taxeändringen skall få en avgiftsökning vid övergång 
från ny taxa gällande från 1 juli 2002, samt att detta är en övergångs-
regel som upphör att gälla när den enskildes avgiftsgrundande 
inkomster eller de insatser kommunen har hos den enskilde förändras. 

Finansieringen på cirka 150 000 kronor för denna åtgärd sker inom 
ramen för det tilläggsanslag på 1 500 000 kronor som socialnämnden 
fick i samband med införandet av nya taxa inom hemtjänst m m. 

I taxan för hemtjänst m m under rubrik avgift för måltider införs föl-
jande tillägg: Inom särskilda boendeformer ska efter uttag av avgift 
för måltider den enskilde av folkpension och pensionstillskott ha kvar 
lägst 1 687 kronor per månad. 

I arbetet med kommande budget förs diskussioner om hur taxan fort-
satt skall hanteras. 

                                                                                                  forts 
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Kommunfullmäktige 2002-09-23 

Kommunstyrelsen 2002-09-11 
  
 Kf § 78,  forts 

 Ks § 100,  forts 
 

Förslag till förändring gällande avgifter för hemtjänst m m 

Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar enligt Mobergs förslag. 
Fullmäktiges beslut Ingen person som tillgodogjorde sig hemtjänst före taxeändringen 

skall få en avgiftsökning vid övergång från ny taxa gällande från 1 
juli 2002. Detta är en övergångsregel som upphör att gälla när den 
enskildes avgiftsgrundande inkomster eller de insatser kommunen har 
hos den enskilde förändras. 

Finansieringen på cirka 150 000 kronor för denna åtgärd sker inom 
ramen för det tilläggsanslag på 1 500 000 kronor som socialnämnden 
fick i samband med införandet av nya taxa inom hemtjänst m m. 

I taxan för hemtjänst m m under rubrik avgift för måltider införs föl-
jande tillägg: Inom särskilda boendeformer ska efter uttag av avgift 
för måltider den enskilde av folkpension och pensionstillskott ha kvar 
lägst 1 687 kronor per månad. 

I arbetet med kommande budget förs diskussioner om hur taxan fort-
satt skall hanteras. 
_____  

  
  
  
Expediering Socialnämnden 

Lars Claesson 
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Kommunfullmäktige 2002-09-23 

Kommunstyrelsen 2002-09-11 
  
 Kf § 79 

 Ks § 99 Dnr 239/2002.041 
22/2002.041 

 
Delårsrapport för Kumla kommun samt budgetprognos och 
nämndernas månadsrapporter 

Ärendebeskrivning Delårsrapport för Kumla kommun per den 31 juli 2002 har upprättats 
i enlighet med bestämmelserna i den kommunala redovisningslagen. 

Kommunens nämnder har avgivit månadsrapport för augusti månad 
2002. På grundval av månadsrapporterna har en översiktlig budget-
prognos för år 2002 utarbetats. 

Förslag Dan-Åke Moberg (s) föreslår att Komrev får i uppdrag att se över 
socialnämndens verksamhet i samverkan med en arbetsgrupp från 
Kumla kommun bestående av kommundirektör Thage Arvidsson, 
ekonomichef Ronny Salomonsson, personalchef Ulla Lundholm och 
administrativ chef Maria Neselius. 

Kommunstyrelsens beslut Enligt Mobergs förslag.  
Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten, budgetprognos och 

nämndernas månadsrapporter. 
Fullmäktiges beslut Enligt kommunstyrelsens förslag. 

_____  
  
  
  
Expediering Kommunens nämnder 
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Kommunfullmäktige 2002-09-23 

Kommunstyrelsen 2002-09-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-08-20 
  
 Kf § 80 

 Ks § 101 

 Au §  233 Dnr 221/2002.133 
 

Överföring av flyktingmottagning från socialnämnden till 
kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning Personalchef Ulla Lundholm och socialchef Håkan Hjelm har i skri-
velse från den 7 augusti 2002 inkommit med förslag till överföring av 
flyktingmottagandet från socia lnämnden till kommunstyrelsen. 

En överflyttning ska ses som en viktig del i målet att aktivt stödja 
inträdet på arbetsmarknaden. Detta förutsätter en tidig koppling mel-
lan studier i svenska språket och arbetspraktik. 

Lundholm och Hjelm föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 

-flyktingmottagningen från och med den 1 oktober 2002 flyttas från 
socialkontoret till Kumla skofabrik och därmed också från social-
nämnden till kommunstyrelsen, 

-flyktingar som kommit innan den 1oktober 2002 organisatoriskt 
finns kvar hos socialnämnden, om ej annat överenskommits, 

-det generella bidraget som kommunen fått för år 2002 enligt avtal, 
fördelas proportionellt mellan socialnämnden och kommunstyrelsen, 
och att överföringen budgetmässigt sker i och med internbudgeten för 
år 2003, 

-redovisning av löpande kostnader och bidrag sker på kommun-
styrelsen, verksamhetskod 6021 och under ansvar 1002, 

-ett nytt introduktionsprogram skapas enligt angivet förslag, och 

-ett nätverk med olika aktörer bildas för att integrationen skall ges 
bästa möjliga förutsättningar. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 
Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 
Kommunfullmäktige  
 Personalchef Ulla Lundholm har i skrivelse av den 23 september 

2002 föreslagit att andra punkten i det tidigare avgivna förslaget 
ändras till  

- ansvaret för flyktingar som finns inskrivna hos socialnämnden 
f o m den 1 november 2000 förs över från socialnämnden till 
kommunstyrelsen.                  forts 
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Kommunfullmäktige 2002-09-23 
  
 Kf § 80,  forts. 
 

Överföring av flyktingmottagning från socialnämnden till 
kommunstyrelsen 

Förslag Annica Eriksson (s) föreslår att kommunstyrelsens förslag bifalles 
med den föreslagna ändringen. 

Fullmäktiges beslut Flyktingmottagningen flyttas från och med den 1 oktober 2002 från 
socialkontoret till Kumla skofabrik och därmed också från social-
nämnden till kommunstyrelsen. 

Ansvaret för flyktingar som finns inskrivna hos socialnämnden f o m 
den 1 november 2000 förs över från socialnämnden till 
kommunstyrelsen. 

Det generella bidraget som kommunen fått för år 2002 enligt avtal, 
fördelas proportionellt mellan socialnämnden och kommunstyrelsen. 
Överföringen sker budgetmässigt i och med internbudgeten för år 
2003. 

Redovisning av löpande kostnader och bidrag sker på kommun-
styrelsen, verksamhetskod 6021 och under ansvar 1002. 

Ett nytt introduktionsprogram skapas enligt angivet förslag.  

Ett nätverk med olika aktörer bildas för att integrationen skall ges 
bästa möjliga förutsättningar. 
_____  

  
  
  
Expediering Socialnämnden 

Flyktingmottagningen 
Ekonomiavdelningen 
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Kommunfullmäktige 2002-09-23 

Kommunstyrelsen 2002-06-05 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-05-29 
  
 Kf § 81 

 Ks § 90 

 Au §  201 Dnr 166/2002.020 
 

Personalekonomisk redovisning 

Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har sammanställt personalekonomisk 
redovisning för år 2001.  

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen. 
Kommunstyrelsen  
Förslag Mårten Franzson (v) föreslår tätare personalekonomiska redovis-

ningar, tre alternativt fyra gånger per år. 

Franzson föreslår också att texten  på sidan 15 gällande andelen 
deltidsarbetande kompletteras med en skrivning om möjliga orsaker 
till att andelen deltidsarbetande ökat. 

Vidare föreslår Franzson att tabellen på sidan 17 gällande antalet 
rehabiliteringsutredningar kompletteras med en skrivning om möjliga 
orsaker till att dessa ökat. 

Dan-Åke Moberg (s) föreslår att Franzsons förslag avslås och att 
kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen. 

Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen. 

Mårtens Franzsons förslag avslås. 
Reservation Mårten Franzson (v) reserverar sig till förmån för sitt förslag. 
Kommunfullmäktige  
Förslag Margareta Hultman-Brikell (v) föreslår att Franzsons i 

kommunstyrelsen avgivna förslag om tätare personalekonomiska 
redovisningar bifalles. 

Annica Eriksson (s) föreslår att kommunstyrelsens förslag bifalles. 
Fullmäktiges beslut Den personalekonomiska redovisningen godkännes. 

_____  
  
  
  
Expediering Personalavdelningen 
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Kommunfullmäktige 2002-09-23 
  

 Kf § 82 Dnr 158/2002.600 
 

Marguerite Landins interpellation angående gränsen mellan 
Ekeby och Hällabrottets skolupptagningsområde  

Ärendebeskrivning Fullmäktige överlämnade den 27 maj 2002, § 71, till barn- och 
utbildningsnämndens ordförande, en interpellation från Marguerite 
Landin (c) med följande frågor:  

Vad har hänt med skolgränsen mellan Ekeby och Hällabrottets 
skolupptagningsområde? 

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

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Annica Eriksson (s) har 
skriftligt besvarat interpellationen. 
_____  

  

  
  

  

  

  

  
  

  

  

  

  
  

  

  

  

  
  

  
  

  

  
 Marianne Arvidsson (s) lämnar sammanträdet. 
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Kommunfullmäktige 2002-09-23 
  
 Kf §  83 Dnr 212/2002.102 
  
 

Avsägelse av kommunala uppdrag – Ann-Britt Ottosson 

Ärendebeskrivning Ann-Britt Ottosson (kd) har i skrivelse från den 5 augusti 2002, 
avsagt sig samtliga politiska uppdrag. Dessa är ledamot i kommun-
fullmäktige och socialnämnden, samt ersättare i kommunstyrelsen, 
socialnämndens arbetsutskott, sociala rådet och stiftelsen musik i 
Örebro län. 

Fullmäktiges beslut Avsägelsen beviljas. 

Kommunen hemställer hos länsstyrelsen om sammanräkning för att 
utse ny ledamot i fullmäktige efter Schöllin. 

Till ny ledamot i socialnämnden utses ersättaren Lise-Lott 
Schöllin (kd).  

Till ny ersättare i socialnämnden efter Schöllin utses Ann-Kristine  
Andersson (kd) 

Till ny ersättare i kommunstyrelsen utses Lise-Lott Schöllin. 

Till ny ersättare i sociala rådet utses Lise-Lott Schöllin. 

Till ny ersättare som ombud till årsmöte för Stiftelsen Musik i Örebro 
län utses Lise-Lott Schöllin. 
_____  

  
  
  
Expediering Länsstyrelsen 

Socialnämnden 
Sociala rådet 
Stiftelsen Musik i Örebro län 
Lise-Lott Schöllin 
Ann-Kristine Andersson 
Lars Claesson 
Nils-Arne Björk 
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 Sammanträdesdatum  
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Kommunfullmäktige 2002-09-23 
  
 Kf §  83 a Dnr 251/2002.102 
  
 

Avsägelse av kommunalt uppdrag – Ann-Kristine Andersson 

Ärendebeskrivning Ann-Kristine Andersson (kd) har i skrivelse från den 23 september 
2002, avsagt sig uppdraget som ersättare i miljö- och 
byggnadsnämnden. 

Fullmäktiges beslut Avsägelsen beviljas. 

Till ny ersättare i miljö- och byggnadsnämnden efter Andersson utses 
Dan Schöllin (kd). 
_____  

  
  
  
Expediering Miljö- och byggnadsnämnden 

Dan Schöllin 
Lars Claesson 
Nils-Arne Björk 
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Kommunfullmäktige 2002-09-23 
  
 Kf §  84 Dnr 200/2002.007 
  
 

Meddelanden – Revisionsrapport 

Ärendebeskrivning Komrev har på uppdrag av Kumla kommuns revisorer genomfört en 
uppföljning av revisionsrapporten från år 1999 ”Vård och omsorg på 
Kungsgårdens äldreboende”. 

Denna rapport har översänts till kommunfullmäktige för kännedom. 
_____  
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Kommunfullmäktige 2002-09-23 
  
 Kf §  85 Dnr 235/2002.023 
  
 

Berry Kellers fråga angående tillsättande av tjänster för 
flyktingmottagningen 

Ärendebeskrivning Berry Keller (m) har ställt följande frågor med anledning av 
tillsättningen av tjänster för flyktingmottagningen. 

Varför är ingen kvinna aktuell på någon av de tre tjänsterna? 

Vilken utbildning har de tillsatta personerna inom det område de skall 
arbeta med? 

Frågorna besvaras av kommunstyrelsens vice ordförande Annica 
Eriksson (s). 
_____  
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 Sammanträdesdatum  
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Kommunfullmäktige 2002-09-23 
  
 Kf §  86 Dnr 230/2002.531 
  
 

Sam Södergrens motion angående buss Ekeby - Kumla 

Ärendebeskrivning Sam Södergren (m) ingav en motion angående bussförbindelse 
mellan Ekeby och Kumla. 

I motionen föreslås att kommunledningen med kraft skall verka för 
att täta reguljära bussturer kommer till stånd mellan Kumla och 
Ekeby inom en mycket snar framtid. 

Fullmäktiges beslut Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
_____  
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 Sammanträdesdatum  
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Kommunfullmäktige 2002-09-23 
  
 Kf §  87 Dnr 231/2002.140 
  
 

Torbjörn Ahlins m fl motion angående näringslivsråd i Kumla 

Ärendebeskrivning Torbjörn Ahlin (c), Kerstin Cederström (fp), Per Holm (kd), Göran 
Arveståhl (m) och Margareta Hultman-Brikell (v) ingav en motion 
angående näringslivsråd i Kumla. 

I motionen föreslås att ett näringslivsråd i Kumla kommun inrättas 
enligt motionen efter hörande av företrädare för näringslivets lokala 
organisationer och att näringslivsrådet utses att verka från och med 
den 1 januari 2003. 

Fullmäktiges beslut Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
_____  
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Kommunfullmäktige 2002-09-23 
  
 Kf §  88 Dnr 236/2002.294 
  
 

Sam Södergrens och Elisabet Ekestubbes motion angående 
lägenheter i Ekeby 

Ärendebeskrivning Sam Södergren (m) och Elisabet Ekestubbe (m) ingav en motion 
angående lägenheter i Ekeby. 

I motionen föreslås att fullmäktige beslutar om utredning av 
möjligheten att bygga fler lägenheter i Ekeby, samt att om 
utredningen visar behov av nybyggnad, kommunen tillskriver Kumla 
Bostäder AB om önskan att bygga lägenheter i Ekeby.  

Fullmäktiges beslut Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
_____  
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Kommunfullmäktige 2002-09-23 
  
 Kf §  89 Dnr 238/2002.440 
  
 

Torbjörn Ahlins m fl motion angående kajproblemet i Kumla 

Ärendebeskrivning Torbjörn Ahlin (c) m fl ingav en motion angående kajproblemet i 
Kumla. 

I motionen föreslås att det med i enlighet med vad som sägs i 
motionen uppdras åt miljö- och hälsoskyddsavdelningen att vidta 
åtgärder för att minska beståndet av kajor i Kumla kommun. 

Fullmäktiges beslut Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
_____  
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Kommunfullmäktige 2002-09-23 
  
 Kf §  90 Dnr 244/2002.430 
  
 

Torbjörn Ahlins motion angående växthuseffekten 

Ärendebeskrivning Torbjörn Ahlin (c) ingav en motion angående växthuseffekten. 

I motionen föreslås att kommunen beslutar upprätta en katalog över 
möjliga åtgärder inom kommunens verksamheter som skall minska 
Kumlas bidrag till växthuseffekten. Denna åtgärdskatalog ska kunna 
användas och beaktas exempelvis vid budgetarbete och vid revidering 
av kommunens miljöprogram. 

Fullmäktiges beslut Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
_____  

 


