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klockan 18.30-19.20
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Kommunfullmäktige 1999-09-20

Kf § 47

Anmälan av förhinder och upprop

Förhinder har anmälts av ledamöterna Yvonne Hagström (s) och Kjell
Hellberg (s).

Ersättarna Gun-Britt Ahlin (s) och Marvan Barakat (s) har inkallats för
tjänstgöring.

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna anmälda förhinder.

Därefter förrättas upprop varvid ledamoten Christer Thörner (s) befin-
nes ej närvarande. Närvarande ersättaren Roger Arvidsson (s) inträder
för Thörner.
_____
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Kommunfullmäktige 1999-09-20

Kommunstyrelsen 1999-08-08

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1999-08-31

Kf § 48

Ks § 72

Au § 201 Dnr 112/99.622

Annica Erikssons och  Thomas Anderssons motion angående pro-
jekt inom området hälsofrämjande skola

Kommunfullmäktige beslutade den 19 april 1999, § 29, att till kom-
munstyrelsen för beredning överlämna en motion av Annica Eriksson
och Thomas Andersson.

I motionen föreslås fullmäktige besluta

att ett frukostprojekt startas vid någon av våra skolor där samtliga ele-
ver erbjuds att deltaga, samt

att projektet utvärderas efter ett läsår.

Arbetsutskottet beslutade den 27 april 1999, § 135,

att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att avge förslag till ytt-
rande.

Förslag till yttrande har upprättats.

Arbetsutskottet föreslår fullmäktige

att anta yttrandet, samt

att motionen därmed skall anses vara besvarad.
_____

Kent Sundström yrkar avslag på motionen.

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka arbetsutskottets förslag.

Kent Sundström reserverar sig mot beslutet.
_____
                                                                                                 forts
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Kommunfullmäktige 1999-09-20

Kf § 48, forts

Lars-Åke Kjellman (m), Torbjörn Ahlin (c), Åsa Häggström (v),
Annica Eriksson (s) och Per Holm (Kd) yrkar bifall till kommunsty-
relsens förslag.

Kent Sundström (fp) och Gull-May Arnell (fp) yrkar avslag på kom-
munstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla förslaget.

Kent Sundström och Gull-May Arnell reserverar sig mot beslutet till
förmån för avslagsyrkandet.
_____

Exp:
Barn- o utbildningsnämnden
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Kommunfullmäktige 1999-09-20

Kommunstyrelsen 1999-08-08

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1999-08-31

Kf § 49     

Ks § 73

Au § 202 Dnr 136/99.351

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.

Arbetsutskottet beslutade den 22 juni 1999, § 189,

att uppdra åt miljö- och byggnadskontoret att avge förslag till ytt-
rande.

Förslag till yttrande föreligger.

Arbetsutskottet föreslår fullmäktige

att anta yttrandet, samt

att motionen därmed skall anses vara besvarad.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka arbetsutskottets förslag.
_____
                                                                                               forts
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Kommunfullmäktige 1999-09-20

Kf § 49, forts

Torbjörn Ahlin (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla förslaget.
_____

Exp:
Miljö- och byggnadskontoret
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Kommunfullmäktige 1999-09-20

Kommunstyrelsen 1999-08-08

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1999-08-31

Kf § 50     

Ks § 74

Au § 203 Dnr 210/99.613

Avgifter vid musikskolan

Barn- och utbildningsförvaltningen har den 20 maj 1999 upprättat ett
förslag till avgifter inom Musikskolan.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 9 juni 1999 att föreslå
fullmäktige

att anta avgifter inom Musikskolan enligt förslag,

att besluta att dessa avgifter skall gälla fr o m 2000-01-01.

Arbetsutskottet föreslår fullmäktige

att bifalla förslaget.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.
_____

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla förslaget.
_____

Exp:
Barn- och utbildningsnämnden
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Kommunfullmäktige 1999-09-20

Kommunstyrelsen 1999-08-08

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1999-08-31

Kf § 51     

Ks § 75

Au § 204 Dnr 224/1999.252

Förvärv av fastigheten Kumla Blacksta 1:4, Blacksta

Fastigheten Kumla Blacksta 1:4 är beläget så att den berör det inre och
yttre skyddsområde som omger kommunens vattenverk. Då hårdare
regler väntas införas under 1999, vad gäller skyddsområdena, föreslår
stadsbyggnadschef Bo Örtegren att kommunen förvärvar fastigheten
Kumla Blacksta 1:4 för en köpeskilling av 850 000 kronor. Kommu-
nen har tidigare förvärvat fastigheter i området för vattenverkets räk-
ning, både norr och söder om den aktuella fastigheten.

Förslag till avtal har upprättats mellan köparen Kumla kommun och
säljarna Barbro Gunnarsson och Hans Jonsson.

Avtalet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i Kumla
kommun genom särskilt beslut godkänner detsamma.

Arbetsutskottet föreslår fullmäktige

att godkänna upprättat köpeavtal daterat den 23 augusti 1999.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.
_____

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla förslaget.
_____

Exp:
Annika Kensén
Ekonomiavdelningen
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Kommunfullmäktige 1999-09-20

Kommunstyrelsen 1999-08-08

Kf § 52     

Ks § 76   Dnr 179/99.041

Budgetuppföljning nr 2 1999

Enligt fullmäktiges beslut § 131/93 skall nämnderna i anslutning till
budgetuppföljningen per den 31 juli lämna redovisning till fullmäk-
tige.

Redovisning från nämnderna för perioden 1 januari – 31 juli 1999
föreligger.

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige

att godkänna redovisningen.
_____

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla förslaget.
_____

Exp:
Kommunens nämnder
Ekonomiavdelningen
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Kommunfullmäktige 1999-09-20

Kommunstyrelsen 1999-08-08

Kf § 53     

Ks § 77     Dnr 231/99.041

Delårsrapport för Kumla kommun

Redovisning av delårsrapport per den 31 juli 1999 har upprättats för
Kumla kommun i enlighet med den kommunala redovisningslag som
gäller fr o m 1998.

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige

att godkänna redovisningen.
_____

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla förslaget.
_____

Exp:
Ekonomiavdelningen
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Kf § 54    Dnr 204/99.102

Avsägelse av kommunalt uppdrag – Johan Lagerfelt

Johan Lagerfelt (m) har i skrivelse av den 2 juli 1999 avsagt sig upp-
draget som ledamot i kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna avsägelsen, samt

att till ny ledamot i kommunstyrelsen utse Sören Götemo (m).
_____

Exp:
Johan Lagerfelt
Sören Götemo
Anita Andersson
Nils-Arne Björk
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Kommunfullmäktige 1999-09-20

Kf § 55    Dnr 229/99.102

Avsägelse av kommunalt uppdrag – Sören Götemo

Sören Götemo (m) har i skrivelse av den 26 augusti 1999 avsagt sig
uppdraget som ledamot i kultur- och fritidsnämnden.

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna avsägelsen, samt

att som ny ledamot i kultur- och fritidsnämnden utse Pekka Lindberg
(m).
_____

Exp:
Kultur- o fritidsnämnden
Sören Götemo
Pekka Lindberg
Anita Andersson
Nils-Arne Björk
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Kommunfullmäktige 1999-09-20

Kf § 56    Dnr 233/99.102

Avsägelse av kommunalt uppdrag – Göran Ekestubbe

Göran Ekestubbe (c) har i skrivelse av den 22 augusti 1999 avsagt sig
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige beslutar

Att godkänna avsägelsen, samt

att hos länsstyrelsen begära sammanräkning för utseende av ny ersät-
tare i kommunfullmäktige.
_____

Exp:
Länsstyrelsen
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Kommunfullmäktige 1999-09-20

Kf § 57    Dnr 95/99.102

Fyllnadsval efter Arne Östlund

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

Kommunfullmäktige beslutade den 29 mars 1999, § 16,

att godkänna avsägelsen, samt

att remittera ärendet till valutskottet.

Kommunfullmäktige beslutar

att till ny revisorsersättare utse Sigvard Holmberg (s).
_____

Exp:
Revisorerna
Sigvard Holmberg
Anita Andersson
Nils-Arne Björk
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Kommunfullmäktige 1999-09-20

Kf § 58     Dnr 245/99.102

Avsägelse av kommunalt uppdrag – Rolf Östman

Rolf Östman (v) har i skrivelse av den 17 september 1999 avsagt sig
uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna avsägelsen, samt

att till ny ledamot i kommunstyrelsen utse Mårten Franzson.
_____

Exp:
Rolf Östman
Mårten Franzson
Anita Andersson
Nils-Arne Björk
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Kommunfullmäktige 1999-09-20

Kf § 59 Dnr 247/99.601

Gull-May Arnells motion angående datorstöd till elever med
dyslexi

Gull-May Arnell (fp) framlade en motion angående datorstöd till
elever med dyslexi.

I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta

att medel avsätts för inköp av lämpliga arbetsverktyg till elever med
dyslexi, samt

att Nätverket Spindeln blir förvaltare av dessa arbetsverktyg och för-
medlar utlåning av dem.

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
_____

Exp:
Birgitta Johansson Ellbén
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Kommunfullmäktige 1999-09-20

Kf § 60 Dnr 249/99.310

Barbro Matsmans motion angående sommarserveringar på
Köpmangatan

Barbro Matsman (Kd) framlade en motion angående sommarser-
veringar på Köpmangatan.

I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta

att under sommaren exempelvis månaderna maj – augusti genom-
fartstrafik mellan Sveavägen och Kyrkogatan endast tillåts för varu-
transporter och då på gångarnas villkor, samt

att trottoarerna tas bort för att skapa ett gaturum där gångare får möj-
lighet att röra sig fritt.

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
_____

Exp:
Birgitta Johansson Ellbén
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Kommunfullmäktige 1999-09-20

Kf § 61 Dnr 251/99.828

Christer Thörners och Björn Erikssons motion angående handi-
kappanpassningar i Kvarntorps fritidsområde

Christer Thörner (s) och Björn Eriksson (s) framlade en motion angå-
ende handikappanpassningar i Kvarntorps fritidsområde.

I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta

att ett område, bland annat nedfart till bryggan, vid Nordsjöns södra
del asfalteras,

att utvalda gångvägar till brygga och grillplatser asfalteras,

att handikappvänlig torrklosett uppförs, samt

att nästa års investeringsbudget ger utrymme för ovanstående åtgärder.

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
_____

Exp:
Birgitta Johansson Ellbén
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Kommunfullmäktige 1999-09-20

Kf § 62 Dnr 240/99.103

Kent Sundströms interpellation om åtgärder för att få stopp på
skadegörelse och ungdomsbrottlighet

Kent Sundström (fp) ingav en interpellation om åtgärder för att få
stopp på skadegörelse och ungdomsbrottslighet med följande fråga.

Vad är du beredd att vidta för politiska åtgärder för att få stopp på
skadegörelse och ungdomsbrottslighet, exempelvis fältverksamhet,
intensifierat samarbete skola-social-polis eller annat, i Kumla.

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna interpellationen till kommunstyrelsens ordförande.
_____

Exp:
Dan-Åke Moberg
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Kommunfullmäktige 1999-09-20

Kf § 63 Dnr 250/99.287

Barbro Matsmans interpellation om högtalaranläggning vid full-
mäktige

Barbro Matsman (Kd) ingav en interpellation om högtalaranläggning
vid fullmäktiges sammanträden med följande fråga.

Finns planer på att se över den tekniska utrustningen för att förbättra
möjligheterna att höra och att instruera hur mikrofonen skall användas
för att få bästa effekt.

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna interpellationen till kommunfullmäktiges ordförande.
_____

Exp:
Sven-Ove Cederstrand
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