
KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige 1999-06-14

Plats och tid Officersmässen, Sannahed, måndagen den 14 juni 1999,
klockan 18.30-21.10

Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänstgörande ersättare
Dan-Åke Moberg Roger Arvidsson
Göran Arveståhl Sam Södergren
Inga Davidsson-Friberg Göran Ekestubbe
Lars-Åke Kjellman
fr om § 36

Willy Jonson
fr o m § 36

Närv ej tjg ers Eva Blomqvist
Kerstin Cederström
Willy Jonson t o m § 35

Övriga
Torild Hilmersson, sekr

Justerare Bert Eriksson, Irene Welander

Plats och tid Stadshuset, kanslichefens tjänsterum, torsdagen den 17 juni 1999,
klockan 17.00

Sekreterare ...................................................... §§ 31-46
Torild Hilmersson

Ordförande
.
......................................................
Sven-Ove Cederstrand

Justerare ................................................       ................................................
Bert Eriksson Irene Welander

     Anslag/Bevis
     Protokoll är justerat

Styrelse/Nämnd Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 1999-06-14

Datum för uppsättande 1999-06-18 Datum för nedtagande 1999-07-13

Förvaringsplats Kommunledningskontoret

Underskrift ......................................................
Birgitta Johansson-Ellbén



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Justeringssign      Utdragsbestyrkande

2

Kommunfullmäktige 1999-04-19

Kf § 31

Anmälda förhinder och upprop

Förhinder har anmälts av ledamöterna Dan-Åke Moberg (s), Göran
Arveståhl (m) och Inga Davidsson-Friberg (c).

Ersättarna Roger Arvidsson (s), Sam Södergren (m) och Göran
Ekestubbe (c) har inkallats för tjänstgöring.

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna anmälda förhinder.
_____
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Kommunfullmäktige 1999-06-14

Kommunstyrelsen 1999-05-05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1999-04-27

Kf § 32

Ks § 43

Au § 125     Dnr 64/99.102

Per Holms m fl motion angående lågt valdeltagande

Kommunfullmäktige beslutade den 1 mars 1999, § 9, att till kommun-
styrelsen för beredning  överlämna en motion av Per Holm m fl.

I motion föreslås kommunfullmäktige besluta

att det årligen förläggs kommunfullmäktigesammanträden på respek-
tive högstadieskola Kumlaby och Vialund

att i samband med dessa sammanträden erbjudes skolorna att partifö-
reträdare och fullmäktiges presidium deltar i olika möten med elever.

Arbetsutskottet beslutade den 16 mars 1999, § 89,

att uppdra åt kommunledningskontoret att avge förslag till yttrande.

Förslag till yttrande har upprättats.

Efter vissa justeringar föreslår arbetsutskottet fullmäktige

att anta det justerade yttrandet.
_____

Per Holm föreslår att man på prov ska förlägga ett fullmäktige vardera
på högstadieskolorna Kumlaby och Vialund.

Rolf Östman yrkar bifall till Per Holms förslag.

Dan-Åke Moberg yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka arbetsutskottets förslag.
_____
                                                                                                   forts
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Kommunfullmäktige 1999-06-14

Kf § 32, forts

Per Holm (fp) och Åsa Häggström (v) yrkar bifall till Holms i
kommunstyrelsen avgivna förslag.

Annica Eriksson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Bifall till kommunstyrelsens förslag ställs mot bifall till Holms
förslag.

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Per Holm (kd), Barbro Matsman (kd), Leif Grahn (kd), Ann-Britt
Ottosson (kd), Göran Larsson (kd), Rolf östman (v), Margareta
Hultman-Brikell (v), Mårten Franzson (v), Elisabeth Berglund (v),
Åsa Häggström (v), Lena Andersson (v) och Marguerite Landin (c)
reserverar sig mot beslutet till förmån för Holms förslag.
_____

Exp:
Barn- o utbildningsnämnden/ +handling
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Kommunfullmäktige 1999-06-14

Kommunstyrelsen 1999-06-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1999-05-26

Kf § 33

Ks §  57

Au § 153  Dnr  82/99.001

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

Kommunfullmäktige beslutade den 29 mars 1999, § 17, att till kom-
munstyrelsen för beredning överlämna en motion av Margareta
Hultman Brikell m fl.

I motionen föreslås fullmäktige besluta

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

Arbetsutskottet beslutade den 13 april 1999, § 115,

att uppdra åt kansliavdelningen att senast den 19 maj 1999 avge för-
slag till yttrande.

Förslag till yttrande har upprättats.

Arbetsutskottet föreslår fullmäktige

att avslå motionen.
_____

Margareta Hultman Brikell och Rolf Östman yrkar bifall till motionen.

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka arbetsutskottets förslag.

Margareta Hultman Brikell och Rolf Östman reserverar sig mot
beslutet till förmån för bifall till motionen.
_____

Margareta Hultman-Brikell (v) yrkar bifall till motionen.

                                                                                                   forts
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Kommunfullmäktige 1999-06-14

Kf § 33, forts

Annica Eriksson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att
motionen avslås.

Kommunfullmäktige beslutar

att avslå motionen.

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 bifall till motionen.
_____
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Kommunfullmäktige 1999-06-14

Kommunstyrelsen 1999-06-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1999-05-26

Kf § 34

Ks §  58

Au § 154 Dnr 83/99.001

Rolf Östmans m fl motion om ändrad kommunal förtroendeman-
naorganisation m m

Kommunfullmäktige beslutade den 29 mars 1999, § 18, att till kom-
munstyrelsen för beredning överlämna en motion av Rolf Östman
m fl.

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.

Arbetsutskottet beslutade den 13 april 1999, § 116,

att uppdra åt kansliavdelningen att senast den 19 maj 1999 avge för-
slag till yttrande.

Förslag till yttrande har upprättats.

Arbetsutskottet föreslår fullmäktige

att anta yttrandet, samt

att motionen därmed skall anses vara besvarad.
_____

Rolf Östman yrkar bifall till motionen.

                                                                                                     forts
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Kommunfullmäktige 1999-06-14

Kommunstyrelsen 1999-06-02

Kf § 34, forts

Ks § 58, forts

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka arbetsutskottets förslag.

Rolf Östman, Margareta Hultman Brikell och Johan Lagerfelt reserve-
rar sig mot beslutet till förmån för bifall till motionen.
_____

Rolf Östman (v) och Johan Lagerfelt (m) yrkar bifall till motionen.

Annica Eriksson (s) och Torbjörn Ahlin (c) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.

Bifall till kommunstyrelsens förslag ställs mot bifall till motionen.

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Johan Lagerfelt (m), Lars-Åke Kjellman (m), Elisabet Ekestubbe (m),
Siw Zetterberg (m), Berry Keller (m), Irene Welander (m) Sam
Södergren (m) 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 bifall
till motionen.
_____
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Kommunfullmäktige 1999-06-14

Kommunstyrelsen 1999-06-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1999-05-26

Kf § 35

Ks §  59

Au § 155       Dnr 94/99.001

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

Kommunfullmäktige beslutade den 29 mars 1999, § 19, att till kom-
munstyrelsen för beredning överlämna en motion av Lars-Åke
Kjellman och Johan Lagerfelt.

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.

Arbetsutskottet beslutade den 13 april 1999, § 117,

att uppdra åt kansliavdelningen att senast den 19 maj 1999 avge för-
slag till yttrande.

Förslag till yttrande har upprättats.

Arbetsutskottet föreslår fullmäktige

att avslå motionen.

Lars-Åke Kjellman reserverar sig mot beslutet till förmån för bifall till
motionen.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka arbetsutskottets förslag.

Lars-Åke Kjellman och Johan Lagerfelt reserverar sig mot beslutet till
förmån för bifall till motionen.
_____

                                                                                                 forts
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Kommunfullmäktige 1999-06-14

Kf § 35, forts

Lars-Åke Kjellman (m) och Johan Lagerfelt (m) yrkar bifall till
motionen.
Annica Eriksson (s), Carl-Gustav Thunström (s), Rolf Östman (v) och
Per Holm (kd) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att motionen
avslås.

Då ordföranden finner övervägande bifall till kommunstyrelsens
förslag begärs votering.

Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition:

Den som bifaller kommunstyrelsens 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 38 Ja-röster
och 7 Nej-röster.

Kommunfullmäktige har således beslutat

att avslå motionen.
_____

Förhandlingarna ajourneras kl 19.50.

Förhandlingarna återupptas kl 20.15.

Lars-Åke Kjellman (m) lämnar sammanträdet.

Willy Jonsson (m) inträder för Kjellman.
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Kommunfullmäktige 1999-06-14

Kommunstyrelsen 1999-06-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1999-05-18

Kf § 36

Ks §  63

Au § 139   Dnr 167/99.026

IULA:s jämställdhetsdeklaration

Styrelsen för IULA - International Union of Local Authorities - antog
den 25 november 1998 en deklaration om jämställdhet ”IULA
Worldwide Declaration on Women in Local Government”.

I cirkulär 1999:32 från Svenska Kommunförbundet rekommenderas
varje kommunfullmäktige att ta upp deklarationen till behandling och
göra dess intentioner till kommunens egna.

Sydnärkesgruppen beslutade den 28 april 1999, § 13 att rekommen-
dera kommunerna att ställa sig bakom IULA:s jämställdhetsdeklara-
tion.

Arbetsutskottet föreslår fullmäktige

att ställa sig bakom IULA:s jämställdhetsdeklaration.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.
_____

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla kommunstyrelsens förslag.
_____

Exp:
Svenska kommunförbundet
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Kommunfullmäktige 1999-06-14

Kommunstyrelsen 1999-05-05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1999-04-13

Kf § 37

Ks § 45

Au § 105 Dnr 106/99.042

Årsredovisning för Kumla kommun avseende år 1998

Kommunledningskontoret har överlämnat årsredovisning för Kumla
kommun för år 1998.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

att överlämna årsredovisningen till fullmäktige.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att överlämna årsredovisningen till fullmäktige.
_____

Dan-Åke Moberg informerar om att kommunens revisorer (Komrev)
särskilt har framfört att årsredovisningen är mycket väl genomförd.
_____

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna årsredovisningen

_____

I anslutning till behandlingen av årsredovisningen ges allmänheten
möjlighet att ställa frågor. Kommunstyrelsens vice ordförande
besvarar en fråga angående kostnaderna för och vinsterna av
kommunens medverkan i EU-kontoret Central Sweden.
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Kommunfullmäktige 1999-06-14

Kf § 38 Dnr 42/98.041

Revisionsberättelse för år 1998

Revisionerna har den 6 maj 1999 överlämnat revisionsberättelse för år
1998 samt tillstyrker

att kommunstyrelsen, övriga nämnder samt de enskilda förtroende-
valda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet.

Kommunrevisionens ordförande under år 1998 Per Dahlberg (c)
redogör för den genomförda revisionen.

Kommunfullmäktige beslutar

att kommunstyrelsen, övriga nämnder samt de enskilda förtroende-
valda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet.
_____

Exp:
Ekonomiavdelningen
Kommunens nämnder
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Kommunfullmäktige 1999-06-14

Kommunstyrelsen 1999-05-05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1999-04-13

Kf § 39

Ks § 46     

Au § 106 Dnr 84/99.170

Årsredovisning och revisionsberättelse för Nerikes Brandkår
avseende år 1998

Direktionen för kommunalförbundet Nerikes Brandkår har till kom-
munfullmäktige överlämnat årsredovisning och revisionsberättelse för
år 1998.

Enligt bestämmelserna i kommunallagen kap 9 §§ 20 och 16 har
kommunfullmäktige i respektive medlemskommun att besluta om
ansvarsfrihet för förbundsdirektionen.

Arbetsutskottet föreslår fullmäktige

att godkänna årsredovisningen, samt

att bevilja förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda
ansvarsfrihet.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.
_____

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla förslaget.
_____

Exp:
Nerikes Brandkår
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Kommunfullmäktige 1999-06-14

Kommunstyrelsen 1999-05-05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1999-04-27

Kf § 40

Ks § 48

Au § 126 Dnr 66/99.046

Årsredovisning och revisionsberättelse avseende år 1998 för
Stiftelsen Nygårdshemmet

Stiftelsen Nygårdshemmet har överlämnat årsredovisning och revi-
sionsberättelse för år 1998.

Arbetsutskottet föreslår fullmäktige

att lägga ärendet till handlingarna.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.
_____

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla förslaget.
_____
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Kommunfullmäktige 1999-06-14

Kommunstyrelsen 1999-06-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1999-05-26

Kf § 41

Ks §  60

Au § 156      Dnr 157/99.042

Årsredovisning och revisionsberättelse avseende år 1998 för
Stiftelsen Svenska Skoindustrimuseet i Kumla

Stiftelsen Svenska Skoindustrimuseet i Kumla har överlämnat årsre-
dovisning och revisionsberättelse för år 1998.

Arbetsutskottet föreslår fullmäktige

att lägga ärendet till handlingarna.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.
_____

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla förslaget.
_____
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Kommunfullmäktige 1999-06-14

Kommunstyrelsen 1999-06-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1999-05-26

Kf § 42

Ks §  61

Au § 157   Dnr 153/99.107

Ändring av bolagsordning för Kumla fastighets AB

Med anledning av ändringar i aktiebolagslagen har bolagsstämman i
Kumla fastighets AB beslutat att ändra bolagsordningen. Ändring i
bolagsordningen skall  godkännas av kommunfullmäktige.

Arbetsutskottet föreslår fullmäktige

att godkänna ändring av bolagsordningen.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.
_____

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla förslaget.
_____

Exp:
Kumla fastighets AB
Mara Fernstedt
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Kommunfullmäktige 1999-06-14

Kommunstyrelsen 1999-06-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1999-05-26

Kf § 43

Ks §  62

Au § 158    Dnr 161/99.107

Ändring av bolagsordning för Kumla Bostäder AB

Med anledning av ändringar i aktiebolagslagen har bolagsstämman i
Kumla Bostäder AB beslutat att ändra bolagsordningen. Ändring i
bolagsordningen skall  godkännas av kommunfullmäktige.

Arbetsutskottet föreslår fullmäktige

att godkänna ändring av bolagsordningen.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.
_____

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla förslaget.
_____

Exp:
Kumla Bostäder AB
Mara Fernstedt
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Kommunfullmäktige 1999-06-14

Kommunstyrelsen 1999-05-05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1999-03-16

Kf § 44

Ks § 44

Au § 85              Dnr 8/99.359

Tillämpning av lagen om flyttning av fordon i vissa fall

Polisen i Kumla föreslår i skrivelse av den 16 november 1998 att
kommunen skall meddela och verkställa flyttning av fordon enligt
§ 16 i förordningen om flyttning av fordon i vissa fall (1982:198).

Tekniska kontoret föreslår i anledning härav

att Kumla kommun åtager sig med stöd av 16 § i förordningen
1982:198 om flyttning av fordon i vissa fall att meddela och verkställa
beslut om att flytta fordon i kommunen i samtliga de fall som anges i
nyssnämnda förordning, samt

att uppdra åt miljö- och byggnadsnämnden att utgöra den kommunala
myndighet som för Kumla kommuns del har att svara för flyttning av
fordon enligt den särskilda lagstiftningen.

Arbetsutskottet beslutar

att anta förslaget.
_____

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige

att anta förslaget.
_____

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla förslaget.
_____

Exp:
Polisen
Miljö- och byggnadsnämnden
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Kommunfullmäktige 1999-06-14

Kommunstyrelsen 1999-05-05

Kommunstyrelsen arbetsutskott 1999-04-19

Kf § 45

Ks § 47

Au § 120  Dnr 126/99.253

Försäljning av fastigheterna Snickaren 4, 26, 29 och 30

Köpeavtal har upprättats vari Kumla kommun till Peab Projektutveck-
ling Mellersta AB försäljer fastigheterna Snickaren 4, 26, 29 och 30
för en köpeskilling om 1 225 000 kronor. Avsikten med försäljningen
är nybyggnation av fastigheter.

Avtalet gäller under förutsättning att fullmäktige i särskilt beslut god-
känner detsamma.

Arbetsutskottet föreslår fullmäktige

att godkänna köpeavtalet.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.
_____

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla förslaget.
_____

Exp:
Annika Kensén
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Kommunfullmäktige 1999-06-14

Kf § 46 Dnr 126/99.253

Christer Thörners m fl motion angående torgbildningar i Kumlas
ytterområden

Christer Thörner (s) m fl har den 20 april 1999 ingivit en motion
angående torgbildningar i Kumlas ytterområden.

I motionen föreslås fullmäktige besluta

att torgbildningar skapas i Ekeby, Hällabrottet, Sannahed och
Åbytorp,

att detaljplan upprättas inom nämnda områden,

att kontakt tages med butiksinnehavarna om torgbildningar under året,
samt

att nästa års investeringsbudget innehåller minst ett av de nämnda
områdena och fortsättningsvis ett område per kalenderår tills målet
med torgbildning i varje område är uppfyllt.

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
_____

Exp:
Birgitta Johansson Ellbén



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Justeringssign      Utdragsbestyrkande

22

Kommunfullmäktige 1999-06-14

VOTERING VID KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE DEN 14 JUNI 1999

§ 35

Ja Nej Avst Ja Nej Avst
S Fp
Annica Eriksson x Gull-May Arnell x
Marianne Arvidsson x Kent Sundström x
Carl-Gustav Thunström x
Gun-Britt Andersson x Kd
Björn Eriksson x Per Holm x
Liselott Rehnman x Barbro Matsman x
Sven-Inge Carlsson x Leif Grahn x
Bert Eriksson x Ann-Britt Ottosson x
Gudrun Persson x Göran Larsson x
Berndt Andersson x
Yvonne Hagström x V
Kjell Hellberg x Rolf Östman x
Irene Östlund x Margareta Hultman-

Brikell
x

Christer Thörner x Mårten Franzson x
Sofia Lindstrand x Elisabeth Berglund x
Sven-Erik Dahlberg x Åsa Häggström x
Catarina Hansson x Lena Andersson x
Thomas Andersson x
Roger Arvidsson x Ordförande

Sven-Ove Cederstrand x
M
Johan Lagerfelt x Summa 38 7
Lars-Åke Kjellman x
Elisabet Ekestubbe x
Siw Zetterberg x
Berry Keller x
Irene Welander x
Sam Södergren x

C
Rikard Svärd x
Torbjörn Ahlin x
Jan Rohlén x
Margurite Landin x
Göran Ekestubbe x
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