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Kommunfullmäktige 1999-03-29

Kf § 10

Anmälan av förhinder och upprop

Förhinder har anmälts av ledamöterna Sven-Inge Carlsson (s), Bert
Eriksson (s), Kjell Hellberg (s), Lars-Åke Kjellman (m) och Barbro
Matsman (kd).

Ersättarna Gun-Britt Ahlin (s), Marvan Barakat (s), Siv Arvebrink (s),
Sören Götemo (m) och Berith Grahn (kd) har inkallats för tjänst-
göring.

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna anmälda förhinder.

Därefter förrättas upprop.

____
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Kommunfullmäktige 1999-03-29

Kommunstyrelsen 1999-03-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1999-03-02

Kf § 11

Ks § 20

Au § 57  Dnr 351/98.100

Per Holms m fl motion angående Kumlas närhet till universitetet i
Örebro

Kommunfullmäktige beslutade den 14 december 1998, § 91, att till
kommunstyrelsen för beredning överlämna en motion av Per Holm
m fl.

I motionen föreslås fullmäktige besluta

att det görs en konsekvensbeskrivning som tar fram vilka tillväxtmöj-
ligheter som utvecklingen av universitetsområdet i Örebro innebär för
Kumla, samt

att Kumla kommun verkar för att en direktlinje etableras genom Syd-
närke och Kumla till universitetet i Örebro.

Arbetsutskottet beslutade den 19 januari 1999, § 12

att uppdra åt kommundirektör Thage Arvidsson att senast den 24 feb-
ruari 1999 avge förslag till yttrande.

Torbjörn Ahlin föreslår att motionssvaret även skall innehålla ett av-
snitt om fortsatt exploatering i Ekeby.

Dan-Åke Moberg föreslår att man antar förslag till yttrande över
motionen.

Arbetsutskottet föreslår fullmäktige

att anta yttrandet, samt

att motionen därmed skall anses vara besvarad.

Torbjörn Ahlin reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget för-
slag.
_____

                                      forts
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Kommunfullmäktige 1999-03-29

Kommunstyrelsen 1999-03-10

Kf § 11,  forts

Ks § 20,  forts

Per Holm yrkar bifall till motionen.

Torbjörn Ahlin yrkar bifall till Per Holms förslag samt sitt i arbetsut-
skottet lagda förslag.

Ordförande framställer följande propositionsordning: Först ställs till-
styrkan till arbetsutskottets förslag mot tillstyrkan till Per Holms yr-
kande. Därefter ställs bifall till Ahlins förslag angående Ekeby mot
avslag.

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka arbetsutskottets förslag, samt

att avslå Ahlins förslag.

Per Holm, Torbjörn Ahlin och Kent Sundström reserverar sig till för-
mån för Per Holms förslag.

Torbjörn Ahlin och Per Holm reserverar sig till förmån för Torbjörn
Ahlins förslag.
_____

Per Holm (kd), Torbjörn Ahlin (c) och Kent Sundström yrkar bifall till
motionen.

Torbjörn Ahlin yrkar bifall till sitt i kommunstyrelsen avgivna förslag
angående Ekeby.

Johan Lagerfelt (m), Dan-Åke Moberg (s) och Annika Ericsson (s)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Avgivna yrkanden justeras.

Ordföranden framställer följande propositionsordning. Bifall till
kommunstyrelsens förslag ställs mot bifall till motionen. Därefter
ställs bifall till Ahlins förslag angående Ekeby mot avslag.

                                              forts
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Kommunfullmäktige 1999-03-29

Kf § 11, forts

Då ordföranden finner övervägande bifall till kommunstyrelsens för-
slag begärs votering.

Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller kommun-
styrelsens förslag röstar Ja, den det ej vill röstar Nej. Vinner Nej har
kommunfullmäktige beslutat att bifalla motionen.

I voteringen som redovisas i bilaga till protokollet avges 33 Ja-röster
och 12 Nej-röster.

Kommunfullmäktige har således beslutat

att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar vidare

att avslå Ahlins förslag angående Ekeby.

Per Holm (kd), Leif Grahn (kd), Ann-Britt Ottosson (kd), Göran
Larsson (kd), Berith Grahn (kd), Rikard Svärd (c), Inga Davidsson-
Friberg (c), Torbjörn Ahlin (c), Jan Rohlén (c) och Marguerite Landin
(c) reserverar sig mot beslutet till förmån för bifall till motionen och
till Ahlins förslag angående Ekeby.
_____
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Kommunfullmäktige 1999-03-29

Kommunstyrelsen 1999-03-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1999-03-02

Kf § 12

Ks § 21

Au § 58    Dnr 22/99.174

Taxa för sotningsverksamheten samt frågan om sotningsverksam-
hetens framtida utformning

Kumla och Hallsbergs kommuner har samverkat kring sotningen se-
dan år 1986. Avtalet mellan kommunerna har löpt ut. Verksamheten
bedrivs för närvarande avtalslöst. Diskussioner har förts mellan kom-
munerna om sotningsväsendets framtida utformning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 3 februari 1999 att
uppdra åt kommundirektör Thage Arvidsson att arbeta vidare med
frågan om privatisering av sotningsverksamheten.

I anledning härav har kungörelse gjorts i Post- och Inrikes Tidningar
om att Kumla kommun skall utse skorstensfejarmästare.

I samband med diskussionerna om sotningsväsendets framtid har för-
slag till ny enhetlig sotningstaxa för kommunerna i Sydnärke arbetats
fram. Taxeförslaget bygger på en lokal timpenning och tidsåtgång per
typ av objekt. Förslaget skiljer sig åt mellan kommunerna när det
gäller inställelsetiden som varierar med kommunernas olika geogra-
fiska förhållanden. Sotningstaxan har antagits av Askersunds, Halls-
bergs och Laxå kommuner.

Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta

att sotningen skall överföras i privat regi,

att anta förslaget till ny sotningstaxa, samt

att uppdra åt kommunstyrelsen att utse skorstensfejarmästare, träffa
avtal med denne och fastställa arvode.
_____

MBL-förhandlingar har genomförts och parterna har inget att erinra.

forts



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Justeringssign      Utdragsbestyrkande

7

Kommunfullmäktige 1999-03-29

Kommunstyrelsen 1999-03-10

Kf § 12,  forts

Ks § 21,  forts

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.
_____

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla förslaget.
_____

Exp:
Thage Arvidsson
Birgitta Nilsson
Mara Fernstedt
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Kommunfullmäktige 1999-03-29

Kommunstyrelsen 1999-03-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1999-03-02

Kf § 13

Ks § 22

Au § 59   Dnr 54/99.026

Förslag till ändringar och tillägg för Jämställdhetsplan 1999,
Utvärdering av Kumla kommuns Jämställdhetsplan 1999 samt
Kartläggning av löneskillnader 1998

Enligt jämställdhetslagen skall alla arbetsgivare med minst tio an-
ställda upprätta en årlig jämställdhetsplan. En redovisning och utvär-
dering av mål och åtgärder skall redovisas i efterföljande års plan.

Enligt jämställdhetsplanen skall även alla arbetsgivare årligen kart-
lägga löneskillnaderna mellan kvinnor och män.

Kommunfullmäktige antog den 24 november 1997, § 100, Jämställd-
hetsplan för Kumla kommun.

Personalchef Birgitta Nilsson redovisar i skrivelse av den 9 februari
1999 förslag till ändringar och tillägg för Jämställdhetsplan 1999.

Centrala samverkansgruppen har behandlat ärendet och har inget att
erinra mot förslaget.

Arbetsutskottet föreslår fullmäktige

att godkänna förslag till ändringar och tillägg för Jämställdhetsplan
1999 daterad den 9 februari 1999.
_____

Margareta Hultman Brikell föreslår att man i Utvärdering av Kumla
kommuns jämställdhetsplan 1998 skall komplettera stycket Rekryte-
ring/utbildning med information om hur lön och ansvarsområde ser ut
för de manliga cheferna jämfört med de kvinnliga samt att stycket
Arbetsmiljö skall kompletteras med analys och åtgärder när sjukfrån-
varon stiger.

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige

att tillstyrka arbetsutskottets förslag med Margareta Hultman Brikells
tilläggsförslag.

_____

forts
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Kf § 13,  forts

Johan Lagerfelt (m) föreslår att till nästa års jämställdhetsplan en när-
mare utredning av sjukfrånvaron presenteras tillsammans med en
handlingsplan syftande till att vända den negativa trenden.

Elisabeth Berglund (v) ansluter sig till Lagerfelts förslag.

Annika Eriksson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla kommunstyrelsens förslag och Lagerfelts tilläggsförslag.
_____

Exp:
Mara Fernstedt
Personalavdelningen
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Kommunfullmäktige 1999-03-29

Kommunstyrelsen 1999-03-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1999-03-02

Kf § 14

Ks § 23

Au § 60              Dnr 41/99.042

Ombudgetering av investeringar från år 1998 till budget för år
1999 

Efter genomgång med företrädare för facknämnderna den 11 februari
1999 föreslår ekonomichefen i en skrivelse att ombudgetering av inve-
steringar från 1998 till 1999 års budget sker enligt bilagda förteckning
med sammanlagt 12 764 000 kronor på utgiftssidan och 880 000 kro-
nor på inkomstsidan dvs en sammanlagd nettoutgift om 11 884 000
kronor.

Arbetsutskottet föreslår fullmäktige

att bifalla förslaget.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.
_____

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla förslaget.
_____

Exp:
Ekonomiavdelningen
Nämnderna
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Kommunfullmäktige 1999-03-29

Kommunstyrelsen 1999-03-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1999-03-02

Kf § 15

Ks § 24

Au § 61              Dnr 42/99.042

Överföring av budgetavvikelser i bokslut för år 1998 till budget
för år 1999

Efter genomgång med företrädare för facknämnderna den 11 februari
1999 föreslår ekonomichefen i en skrivelse att totalt 3 652 000 kronor
av 1998 års budgetavvikelser överföres till 1999 års budget i enlighet
med upprättad förteckning.

Arbetsutskottet föreslår fullmäktige

att bifalla förslaget.
_____

Rolf Östman föreslår att barn- och utbildningsnämnden inte skall be-
lastas med någon överföring.

Annica Eriksson yrkar avslag på Rolf Östmans förslag.

Torbjörn Ahlin yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka arbetsutskottets förslag, samt

att avslå Rolf Östmans förslag.

Rolf Östman och Margareta Hultman Brikell reserverar sig mot be-
slutet till förmån för Östmans förslag.
_____

Rolf östman yrkar bifall till sitt i kommunstyrelsen avgivna ändrings-
förslag.

Dan-Åke Moberg (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

forts
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Kf § 15,  forts

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Rolf östman (v), Margareta Hultman-Brikell (v), Mårten Franzson (v),
Elisabeth Berglund (v), Åsa Häggström (v) och Lena Andersson (v)
reserverar sig mot beslutet till förmån för Östmans förslag.
_____

Exp:
Ekonomiavdelningen
Kommunens nämnder
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Kf § 16 Dnr 95/99.102

Avsägelse av kommunalt uppdrag - Arne Östlund

Arne Östlund har i skrivelse av den 29 mars 1999 avsagt sig uppdraget
som revisorsersättare.

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna avsägelsen, samt

att remittera ärendet till valutskottet.
_____

Exp:
Yvonne Hagström
Birgitta Johansson Ellbén
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Kf § 17 Dnr 82/99.001

Margareta Hultman-Brikells m fl motion om utökad närvarorätt i
nämnders och styrelsers arbetsutskott

Margaret Hultman-Brikell (v), Åsa Häggström (v) och Lena
Andersson (v) har den 29 mars 1999 avgivit en motion om utökad
närvarorätt i nämnders och styrelsers arbetsutskott.

I motionen föreslås fullmäktige besluta

att närvarorätt i enlighet med motionen införs i nämnders och styrel-
sers arbetsutskott.

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
_____

Exp:
Birgitta Johansson Ellbén
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Kf § 18 Dnr 83/99.001

Rolf Östmans m fl motion om ändrad kommunal förtroende-
mannaorganisation m m

Rolf Östman (v), Mårten Franzson (v) och Elisabeth Berglund (v) har
den 29 mars 1999 avgivit en motion om ändrad kommunal förtroen-
demannaorganisation m m.

I motionen föreslås fullmäktige besluta

att införa ett system för fördelning av resurser till oppositionen som
motsvarar den aktuella politiska situationen,

att förändringarna genomförs från och med

att införa rätt till arvode för studiebesök i kommunala verksamheter
för ledamöter och ersättare i nämnder och styrelser, samt

att kostnaderna för ovanstående finansieras via förändringar i arvodes-
regler och i det kommunala partistödet.

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
_____

Exp:
Birgitta Johansson Ellbén
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Kf § 19 Dnr 94/99.001

Lars-Åke Kjellmans och Johan Lagerfelts motion om valfrihets-
och konkurrensutsättningsprogram

Lars-Åke Kjellman (m) och Johan Lagerfelt (m) har avgivit en motion
om valfrihets- och konkurrensutsättningsprogram.

I motionen föreslås fullmäktige besluta

att kommunen tillsätter en arbetsgrupp som får i uppdrag att i enlighet
med motionens riktlinjer utarbeta ett valfrihets- och konkurrensutsätt-
ningsprogram.

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
_____

Exp:
Birgitta Johansson Ellbén
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Kf § 20 Dnr 78/99.210

Johan Lagerfelts interpellation om Prix etablering vid Vägtorget

Johan Lagerfelt ingav en interpellation till kommunstyrelsens ordfö-
rande med följande frågor.

Finns det någon sanningshalt i dessa rykten?

Hur ser du idag på frågan om Prix etablering vid Vägtorget?

Är du beredd att arbeta för en stadsplanebild som omöjliggör en sådan
etablering?

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna interpellationen till kommunstyrelsens ordförande.

Kommunstyrelsens ordförande Dan-Åke Moberg (s) föreslår att inter-
pellationen besvaras direkt.

Kommunfullmäktige beslutar

att ta upp interpellationen till debatt.

Ingen ledamot är däremot.

Kommunstyrelsens ordförande besvarar interpellationen.
_____
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Kommunfullmäktige 1999-03-29

Kf § 21 Dnr 77/99.105

Johan Lagerfelts interpellation om kommunens förbindelser med
Novgorodområdet

Johan Lagerfelt ingav en interpellation om kommunens förbindelser
med Novgorodområdet med följande frågor.

Vad har Kumla för kort- och långsiktiga mål med dessa förbindelser?

Hur ser kostnadsfördelningen ut i samband med de ömsesidiga besök
som är planerade i framtiden?

Hur bedömer du risken för att dessa förbindelser i framtiden leder till
en liknande ekonomisk smäll som Örebros engagemang i Ryssland?

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna interpellationen till kommunstyrelsens ordförande.
_____

Exp:
Dan-Åke Moberg
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VOTERING VID KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE DEN 29 MARS
1999

§ 11
Ja Nej Avst

S
Dan-Åke Moberg x
Annica Eriksson x
Marianne Arvidsson x
Carl-Gustav Thunström x
Gun-Britt Andersson x
Björn Eriksson x
Liselott Rehnman x
Gudrun Persson x
Berndt Andersson x
Yvonne Hagström x
Irene Östlund x
Christer Thörner x
Sofia Lindstrand x
Sven-Erik Dahlberg x
Katarina Hansson x
Thomas Andersson x
Gun-Britt Ahlin x
Marvan Barakat x
Siv Arvebrink x

M
Johan Lagerfelt x
Elisabet Ekestubbe x
Siw Zetterberg x
Göran Arveståhl x
Berry Keller x
Irene Welander x
Sören Götemo x

C
Rikard Svärd x
Inga Davidsson-Friberg x
Torbjörn Ahlin x
Jan Rohlén x
Marguerite Landin x

                                                                                                                                             forts
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Kommunfullmäktige 1999-03-29

§ 11
Ja Nej Avst

Fp
Gull-May Arnell x
Kent Sundström x

Kd
Per Holm x
Leif Grahn x
Ann-Britt Ottosson x
Göran Larsson x
Berith Grahn x

V
Rolf Östman x
Margareta Hultman-Brikell x
Mårten Franzson x
Elisabeth Berglund x
Åsa Häggström x
Lena Andersson x

Ordförande
Sven-Ove Cederstrand x

Summa 33 12


