
KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
 Sammanträdesdatum  
  

 Utdragsbestyrkande 
 

Kommunfullmäktige   2002-10-21 
 
Plats och tid Teatern, Kumla Folkets hus, måndagen den 21 oktober 2002 
 klockan 18.30-18.15 
   
Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänstgörande ersättare 
 Gun-Britt Andersson (s) Arne Önnefors (s) 
 Thomas Andersson (s) Vanja Björsson (s) 
 Sven-Inge Carlsson (s) Marvan Barakat (s) 
 Katarina Hansson (s) Siv Arvebrink (s) 
 Kjell Hellberg (s) Sten Persson (s) f o m § 95  
 Elisabet Ekestubbe (m) Elisabet Centervärn (m) 
 Sam Södergren (m) Willy Jonson (m) 
   
   
   
   
Övriga Torild Hilmersson, sekr  
   
Justerare Christer Thörner (s) Margareta Hultman-Brikell (v) 
  
Plats och tid Stadshuset, kanslichefens tjänsterum, torsdagen den  

2001, klockan 17.00. 
   
Sekreterare ...................................................... §§  91-97 
 Torild Hilmersson  
  
Ordförande ...................................................... 
 Sven-Ove Cederstrand 
  
Justerare ................................................       ................................................ 
  Christer Thörner Margareta Hultman-Brikell 
 
 
      Anslag/Bevis 
      Protokoll är justerat 
 

Styrelse/Nämnd Kommunfullmäktige 
  
Sammanträdesdatum  2002-10-21 
    
Datum för uppsättande 2002-10-25 Datum för nedtagande 2002-11-18 
  
Förvaringsplats  Kommunledningskontoret 
  
  
Underskrift ...................................................... 
 Lars Claesson 
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Kommunfullmäktige 2002-10-21 
  
 Kf §  91        
  
 

Anmälda förhinder och upprop 

Ärendebeskrivning Förhinder har anmälts av ledamöterna Gun-Britt Andersson (s), 
Thomas Andersson (s), Sven-Inge Carlsson (s), Katarina Hansson (s), 
Elisabet Ekestubbe (m) och Sam Södergren (m). 

Ersättarna Arne Önnefors (s), Vanja Björsson (s), Marvan Barakat (s), 
Siv Arvebrink (s), Elisabet Centervärn (m) och Willy Jonson (m) har 
inkallats för tjänstgöring. 

Fullmäktiges beslut Anmälda förhinder godkännes. 

Därefter förrättas upprop varvid ledamöterna Kjell Hellberg (s) och 
Annelie Hasselgren (kd) befinnes ej närvarande. Ersättaren 
Karl-Gustav Mattsson (kd) inträder för Hasselgren. 
_____  
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Kommunfullmäktige 2002-10-21 
  
 Kf §  92 Dnr 212/2002.102 
  
 

Länsstyrelsens beslut att utse ny ledamot och ny ersättare i 
kommunfullmäktige 

Ärendebeskrivning Ann-Britt Ottosson (kd) har i skrivelse från den 5 augusti 2002 avsagt 
sig uppdraget som ledamot i fullmäktige.  

Fullmäktige beslutade den 23 september 2002, § 83, att godkänna 
avsägelsen samt hos länsstyrelsen begära sammanräkning för att utse 
ny ledamot efter Ann-Britt Ottosson (kd). 

Länsstyrelsen har genom protokoll från den 2 oktober 2002 meddelat 

att till ny ledamot efter Ann-Britt Ottosson utsetts Annelie Hasselgren 
(kd) och till ersättare efter Hasselgren utsetts Greta Eskilsson (kd).  
_____  
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Kommunfullmäktige 2002-10-21 

Kommunstyrelsen 2002-10-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-09-25 
  
 Kf § 93 
 Ks § 107 
 Au §  276 Dnr 268/2001.730 
 

Förslag till handikappolitisk plan för Kumla kommun 

Ärendebeskrivning Riksdagen antog den 31 maj 2000 en nationell handlingsplan för 
handikappolitiken. En väsentlig del av bakgrunden till planen är FN:s 
standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsned-
sättning delaktighet och jämlikhet. 

Kommunerna har en viktig roll när det gäller att föra ut 
handikap??politikens intentioner i praktisk verksamhet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 september 2001, 
§ 249, att arbetet med att fram en handikappolitisk plan för Kumla 
kommun skulle starta. 

Sex olika arbetsgrupper bestående av tjänstemän och representanter 
för handikapporganisationerna har därefter med FN:s standardregler 
som grund, arbetat med att ta fram förslag till en sådan plan.  

En grupp bestående av utredningssekreterare från kommunens 
förvaltningar har den 27 mars 2002 sammanställt förslagen till handi-
kappolitisk plan för Kumla kommun. Förslaget har därefter sänts på 
remiss till berörda. 

Remisstiden gick ut den 30 juni 2002 och kommunledningskontoret 
har efter att ha tagit del av remissinstansernas synpunkter färdigställt 
förslag till handikappolitisk plan.  

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar förslaget till handikappolitisk plan. 
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
Fullmäktige . 
Förslag Annica Eriksson (s) föreslår att kommunstyrelsens förslag bifalles 
Fullmäktiges beslut Förslaget till handikappolitisk plan antages. 

_____  
  
  
  
Expediering: Kommunens nämnder 

Sociala rådet 
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Kommunfullmäktige 2002-10-21 

Kommunstyrelsen 2002-10-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-09-25 
  
 Kf § 94 
 Ks § 108 
 Au §  277 Dnr 248/2002.101 
 

Redovisning av obesvarade motioner 

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

Kommunledningskontoret har den 19 september 2002 upprättat redo-
visning gällande de motioner som fortfarande är under beredning.  

Samtliga motioner som är inlämnade före den 31 augusti 2002 är 
besvarade. 

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

_____  
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Kommunfullmäktige 2002-10-21 
  
 Kf §  95 Dnr 260/2002.007 

261/2002.007 
  
 

Revisionsrapporter 

Ärendebeskrivning Komrev har på uppdrag av Kumla kommuns revisorer genomfört dels 
en granskning av personal- och kompetensförsörjning inom barn- och 
utbildningsnämnden, dels en verifikationsgranskning inom barn- och 
utbildningsnämnden. 

Dessa rapporter har översänts till kommunfullmäktige för kännedom. 
_____  

  
  
  
 Ersättaren Sten Persson (s) inträder för Kjell Hellberg (s). 
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Kommunfullmäktige 2002-10-21 
  
 Kf §  96 Dnr 274/2002.100 
  
 

Annica Erikssons och Björn Erikssons motion angående 
nämndarbetet kommande mandatperiod 

Ärendebeskrivning Annica Eriksson (s) och Björn Eriksson (s) har lämnat in en motion 
om nämndarbetet kommande mandatperiod. 

I motionen föreslås att nämnderna får i uppdrag att i respektive 
nämnd diskutera hur och när det politiska arbetet ska utföras på bästa 
sätt. 

Fullmäktiges beslut Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
_____  
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Kommunfullmäktige 2002-10-21 
  
 Kf §  97 Dnr 275/2002.003 
  
 

Dan-Åke Mobergs m fl motion angående styrelserna i Kumla 
Bostäder AB och Kumla Fastighets AB 

Ärendebeskrivning Dan-Åke Moberg (s), Torbjörn Ahlin (c), Göran Arveståhl (m), Per 
Holm (kd), Kerstin Cederström (fp) och Margareta Hultman-Brikell 
(v) avger en motion angående styrelserna i Kumla Bostäder AB och 
Kumla Fastighets AB. 

I motionen föreslås fullmäktige besluta: 

- Bolagsordningen för Kumla Bostäder AB ändras enlig följande 
(ändring kursiverad): 
 
”§ 8  Styrelse 
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med 
högst fyra suppleanter. 
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Kumla kommun för ti-
den från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter att 
val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den bolags-
stämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kom-
munfullmäktige utser också ordförande, förste vice ordförande 
och andre vice ordförande i bolagets styrelse.” 

- Kommunfullmäktige utser för den kommande mandatperioden en 
styrelse för Kumla Bostäder AB med sju ledamöter och fyra 
suppleanter. 

- Bolagsordningen för Kumla Fastighets AB ändras enligt följande 
(ändring kursiverad): 
 
”§ 7  Styrelse 
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med 
högst fyra suppleanter. 
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Kumla kommun för ti-
den från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter att 
val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den bolags-
stämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kom-
munfullmäktige utser också ordförande, förste vice ordförande 
och andre vice ordförande i bolagets styrelse.” 

- Kommunfullmäktige utser för den kommande mandatperioden en 
styrelse för Kumla Fastighets AB med sju ledamöter och fyra 
suppleanter.  

     forts. 
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Kommunfullmäktige 2002-10-21 
  
 Kf §  97  forts Dnr 275/2002.003 
  
 -  Bestämmelser för ersättningar till kommunalt förtroendevalda 

anpassas efter utökningen med uppdragen som andre vice ordfö-
rande i de båda bolagens styrelser, innebärande att både förste och 
andre vice ordförande i Kumla Bostäder AB och Kumla Fastig-
hets AB vardera erhåller fast ersättning motsvarande den fasta er-
sättning vice ordförande idag uppbär, 10 procent varav 3 procent 
arvode och 7 procent ersättning för förlorad arbetsinkomst. 

Fullmäktiges beslut Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
_____  

 

 


