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Kommunfullmäktige 1999-11-22

Kf § 71

Anmälda förhinder och upprop

Förhinder har anmälts av ledamöterna Dan-Åke Moberg (s), Yvonne
Hagström (s), Göran Arveståhl (m), Berry Keller (m) och Marguerite
Landin (c).

Ersättarna Gun-Britt Ahlin (s), Marvan Barakat (s), Sam Södergren (m),
Willy Jonson (m) och Zitha Ahlin (c) har inkallas för tjänstgöring.

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna anmälda förhinder.

Därefter förrättas upprop varvid ledamoten Anna Karlsson (v) befin-
nes ej närvarande. Ersättaren Jörgen Elfström (v) inträder för
Karlsson.
_____
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Kommunfullmäktige 1999-11-22

Kf § 72 a Dnr 233/99.102

Protokoll från länsstyrelsen över sammanräkning för utseende av
ny ersättare i fullmäktige

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

Kommunfullmäktige beslutade den 20 september 1999, § 56

att godkänna avsägelsen, samt

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

Länsstyrelsen har genom protokoll av den 11 oktober 1999 meddelat

att till ny ersättare efter Göran Ekestubbe (c) utsetts Helena
Larserö (c).
_____

Exp:
Nils-Arne Björk
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Kommunfullmäktige 1999-11-22

Kf § 72 b Dnr 255/99.102

Avsägelse av kommunala uppdrag – Lena Andersson

Lena Andersson (v) har i skrivelse av den 22 september 1999 avsagt
sig uppdraget som ledamot i fullmäktige.

Kommunfullmäktige beslutade den 18 oktober 1999, § 70,

att godkänna avsägelsen, samt

att hos länsstyrelsen begära sammanräkning för utseende av ny leda-
mot i fullmäktige.

Länsstyrelsen har genom protokoll av den 19 november 1999 medde-
lat

att till ny ledamot efter Andersson utsetts Anna Karlsson (v), samt

att till ny ersättare efter Karlsson utsetts Maj-Britt Jonsson (v).
_____

Exp:
Nils-Arne Björk
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Kommunfullmäktige 1999-11-22

Kommunstyrelsen 1999-11-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1999-10-26

Kf § 73

Ks §  91

Au § 302 Dnr 58/99.041

Förslag till budget för 2000 och flerårsbudget för 2001-2002

Budgetberedningen har överlämnat förslag till budget för år 2000 och
flerårsbudget för år 2001-2002.

Torbjörn Ahlin föreslår

att anslaget till barn- och utbildningsnämnden för uppförandet av
mellanstadieskola i Ekeby flyttas till år 2001, samt

att detta finansieras genom att beställningen av kommunstyrelsens
högvolymskopiator om 750 000 kronor flyttas fram till år 2003, att
kultur- och fritidsnämndens anslag till underhåll av parkerna om
500 000 kronor skjuts upp till år 2003, att kultur- och fritidsnämndens
anslag till hygienbyggnad vid campingen om 1 500 000 skjuts upp till
år 2002, samt att barn- och utbildningsnämnden anslag till om- och
tillbyggnaden av mat- och slöjdsal vid Tallängens skola minskas med
1 400 000 kronor.

Vidare föreslår Torbjörn Ahlin att man i investeringsbudgeten skall
öka anslagen för inköp av sopbilar med 150 000 kronor per bil så att
dessa kan utrustas med vägningsanordning.

Lars-Åke Kjellman föreslår att anslagen till musikskolan på 340 000
kronor finansieras genom motsvarande sänkning av verksamhetsbi-
draget till Folkets Hus.

Arbetsutskottet beslutar föreslår fullmäktige

att anta budgetberedningens förslag till budget för år 2000,

att uppdra åt respektive nämnd att om så erfordras revidera sina
effektmål med hänsyn till tilldelade resurser och förändrade behov,

att fastställa utdebiteringen för år 2000 till kronor 20:42 per skatte-
krona,

                                                                                                                                     forts
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Kommunfullmäktige 1999-11-22

Kommunstyrelsen 1999-11-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1999-10-26

Kf § 73, forts

Ks § 91,  forts

Au § 302,  forts

att de fasta brukningsavgifterna enligt Taxa för Kumla kommuns vat-
ten- och avloppsverk § 13 moment 1 a) och 2 a) höjs med 10 % samt
att den rörliga brukningsavgiften enligt § 13 moment 1 b) och 2 b)
fastställes till 9:00 kronor per kubikmeter levererat renvatten fördelat
med 4:50 kronor för vattenförsörjning och 4:50 kronor för spillvatten-
avlopp, lagstadgad moms tillkommer,

att fastställa låneramen för rörelsekrediter till 25 000 000 kronor,

att anta budgetberedningens förslag till flerårsbudget för åren 2001-
2002.

att avslå Torbjörn Ahlins förslag, samt

att avslå Lars-Åke Kjellmans förslag.

Torbjörn Ahlin reserverar sig mot beslutet till förmån för sina förslag.

Lars-Åke Kjellman reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt för-
slag.
_____

Mårten Franzson avger alternativt budgetförslag benämnt
”Vänsterpartiets förslag till budget för år 2000 och plan för åren 2001
och 2002 - kommentarer”,

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

Vidare yrkar Ahlin bifall till sitt i arbetsutskottet avgivna förslag
angående vägning av sopor.

I övrigt yrkar Ahlin bifall till budgetberedningens förslag.

         forts
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Kommunfullmäktige 1999-11-22

Kommunstyrelsen 1999-11-10

Kf § 73, forts

Ks § 91,  forts

Per Holm föreslår att 4 000 000 kronor av anslaget för rekreationsbad
och anslaget för utbyte av värmeåtervinningssystem 900 000 kronor i
kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget flyttas från år 2002 till
år 2001 samt att förändringen finansieras genom att anslaget för hygi-
enbyggnad vid campingplatsen läggs utanför planperioden och ansla-
get under kommunstyrelsen för ombyggnad av Folkets Hus minskas
med 3 400 000 kronor år 2001.

Per Holm yrkar vidare bifall till Ahlins förslag angående sopvägning
och avslag till Ahlins förslag angående mellanstadium i Ekeby.

Kent Sundström föreslår att anslaget för frukostprojekt i skolan stryks
och att medlen i stället används för undervisningsmaterial.

Kent Sundström yrkar vidare bifall till Ahlins förslag angående sop-
vägning och avslag till Ahlins förslag angående mellanstadium i
Ekeby.

Lars-Åke Kjellman föreslår att anslagen till musikskolan på 240 000
finansieras genom motsvarande sänkning av verksamhetsbidraget till
Folkets Hus.

I övrigt yrkar Kjellman bifall till arbetsutskottets förslag.

Annica Eriksson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Avgivna förslag och yrkanden justeras.

Följande propositionsordning godkännes: bifall till arbetsutskottets
förslag i de delar där motförslag ej finnes ställs mot avslag, därefter
ställs vart och ett av de avgivna förslagen mot arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka arbetsutskottets förslag, samt

att avslå vart och ett av övriga förslag och yrkanden.

            forts
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Kommunfullmäktige 1999-11-22

Kommunstyrelsen 1999-11-10

Kf § 73, forts

Ks § 91, forts

Mårten Franzson och Margareta Hultman Brikell reserverar sig mot
beslutet till förmån för vänsterpartiets alternativa budgetfö rslag.

Torbjörn Ahlin reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt fö rslag
angående en mellanstadieskola i Ekeby.

Torbjörn Ahlin, Kent Sundström och Per Holm reserverar sig mot
beslutet till förmån för Ahlins förslag om vägning av sopor.

Per Holm reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag.

Kent Sundström reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt fö rslag
angående frukostprojektet.

Lars-Åke Kjellman och Sören Götemo reserverar sig mot beslutet till
förmån för sitt förslag angående musikskolan och Folkets Hus.
_____

Ordföranden meddelar att i kommunstyrelsens förslag beträffande
taxa för vatten och avlopp de fasta avgifterna skall avse § 13 moment
1 och 2.

Förslag och yrkanden

Annica Eriksson (s) och Björn Eriksson (s) yrkar bifall till kommun-
styrelsens förslag.

Torbjörn Ahlin (c) och Inga Davidsson Friberg (c) yrkar bifall till
Ahlins i kommunstyrelsen avgivna förslag angående tidigareläggning
av mellanstadium i Ekeby och utrustning för vägning av sopor.
Ahlin yrkar i övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag.

Per Holm (kd) yrkar bifall till sitt i kommunstyrelsen avgivna förslag
beträffande rekreationsbad och till Ahlins förslag om utrustning för
vägning av sopor. I övrigt yrkar Holm bifall till kommunstyrelsens
förslag.

Göran Larsson (kd) yrkar bifall till Holms förslag beträffande rekrea-
tionsbad.

                                                          forts
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Kommunfullmäktige 1999-11-22

Kf § 73, forts

Barbro Matsman (kd) yrkar bifall till Ahlins förslag om utrustning för
vägning av sopor.

Rolf Östman (v) yrkar bifall till vänsterpartiets alternativa budgetför-
slag.

Lars-Åke Kjellman (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med
undantag för sitt i kommunstyrelsen avgivna förslag angående minsk-
ning av bidraget till Folkets Hus.

Kent Sundström (fp) och Gull-May Arnell (fp) yrkar avslag till kom-
munstyrelsens förslag beträffande skolfrukostprojekt och Ahlins för-
slag angående mellanstadium i Ekeby samt bifall till Ahlins förslag
angående vägning av sopor. I övrigt yrkar. Sundström bifall till kom-
munstyrelsens förslag.

Annika Eriksson (s) yrkar avslag till Ahlins förslag om tidigarelägg-
ning av mellanstadium i Ekeby, Ahlins förslag om utrustning för väg-
ning av sopor, Per Holms förslag angående rekreationsbad samt till
vänsterpartiets alternativa budgetförslag.

Propositionsordning

Följande propositionsordning godkännes: bifall till kommunstyrelsens
förslag i de delar där motförslag ej finnes ställs mot avslag, därefter
ställs vart och ett av de avgivna förslagen mot kommunstyrelsens för-
slag.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla kommunstyrelsens förslag,

att avslå Ahlins förslag om tidigareläggning av mellanstadium i
Ekeby,

att avslå Ahlins förslag om utrustning för vägning av sopor,

att avslå Holms förslag beträffande rekreationsbad,

att avslå Sundströms yrkande beträffande skolfrukostprojekt,

                                                        forts
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Kommunfullmäktige 1999-11-22

Kf § 73, forts

att avslå Kjellmans förslag angående bidraget till Folkets Hus, samt

att avslå vänsterpartiets alternativa budgetförslag.

Kommunfullmäktige har således beslutat

att anta budgetberedningens förslag till budget för år 2000,

att uppdra åt respektive nämnd att om så erfordras revidera sina
effektmål med hänsyn till tilldelade resurser och förändrade behov,

att fastställa utdebiteringen för år 2000 till kronor 20:42 per skatte-
krona,

att de fasta brukningsavgifterna enligt Taxa för Kumla kommuns vat-
ten- och avloppsverk § 13 moment 1och 2 höjs med 10 % samt att den
rörliga brukningsavgiften enligt § 13 moment 1 b) och 2 b) fastställes
till 9:00 kronor per kubikmeter levererat renvatten fördelat med 4:50
kronor för vattenförsörjning och 4:50 kronor för spillvattenavlopp,
lagstadgad moms tillkommer,

att fastställa låneramen för rörelsekrediter till 25 000 000 kronor,

att anta budgetberedningens förslag till flerårsbudget för åren 2001-
2002.

Reservationer

Torbjörn Ahlin (c), Rickard Svärd (c), Inga Davidsson-Friberg (c), Jan
Rohlén (c) och Zitha Ahlin (c) reserverar sig mot beslutet till förmån
för Ahlins båda förslag om tidigareläggning av mellanstadiet i Ekeby
och om utrustning för vägning av sopor.

Per Holm (kd), Barbro Matsman (kd), Leif Grahn (kd), Ann-Britt
Ottosson (kd) och Göran Larsson (kd) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Ahlins förslag om vägning av sopor och Holms förslag
angående rekreationsbad.

Kent Sundström (fp) och Gull-May Arnell (fp) reserverar sig mot
beslutet till förmån för Ahlins förslag om vägning av sopor och
Sundströms yrkande om avslag till skolfrukostprojekt.

                                                                                                      forts
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Kommunfullmäktige 1999-11-22

Kf § 73, forts

Lars-Åke Kjellman (m), Johan Lagerfelt (m), Elisabeth Ekestubbe (m),
Siw Zetterberg (m), Irene Welander (m), Sam Södergren (m) och Willy
Jonson (m) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag om
minskning av bidraget till Folkets Hus.

Rolf Östman (v), Margareta Hultman-Brikell (v), Mårten Franzson (v),
Elisabeth Berglund (v), Åsa Häggström (v) och Jörgen Elfström (v)
reserverar sig mot beslutet till förmån för vänsterpartiets alternativa
budgetförslag.
_____

Exp:
Kommunens nämnder
Ekonomiavdelningen
Anita Andersson
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Kommunfullmäktige 1999-11-22

Kommunstyrelsen 1999-11-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1999-10-26

Kf § 74

Ks §  95

Au § 304 Dnr 254/99.356

Ändring av renhållningstaxan

Budgetberedningen har lämnat förslag till ändring av renhållnings-
taxan.

Arbetsutskottet föreslår fullmäktige

att anta ändring av renhållningstaxan.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.
_____

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla förslaget.
_____

Exp:
Tekniska kontoret
Anita Andersson
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Kommunfullmäktige 1999-11-22

Kommunstyrelsen 1999-11-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1999-10-26

Kf § 75

Ks § 92

Au § 303 Dnr 262/99.024

Översyn av förtroendemannaarvoden

Grundreglerna för förtroendemannaarvoden har gällt från och med år
1992. Därefter har ändringar skett beträffande omfattningen av upp-
drag med fasta ersättningar i samband med förändrade uppgifts- och
organisationsförändringar.

Arbetsutskottet beslutade den 19 april 1999, § 123, att uppdra åt
kansliavdelningen att utreda möjligheterna och formerna för införande
av fasta arvoden i de kommunala bolagen, samt att göra en översyn
över av de kommunala förtroendemannaarvodena.

Begärd utredning föreligger.

Arbetsutskottet beslutade den 28 september 1999, § 229, att godkänna
redovisningen, samt att uppdra åt kommunledningskontoret att låta
utarbeta ändring av regler för ersättning till förtroendevalda.

Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta

att efter vissa redaktionella justeringar anta skrivelsen om översyn av
förtroendemannaarvoden.
_____

Annica Eriksson föreslår att texten under rubriken ”Justering av
ersättningar” ändras till: Basbeloppsanknutna ersättningar enligt denna
bilaga justeras via en justeringsfaktor till nivå med ökning av kom-
munanställdas löner när skillnaden mellan basbeloppsutveckling och
utveckling av kommunanställdas löner uppgår till hela fem procenten-
heter och multiplar därav. Justeringsfaktorn F beräknas enligt formeln:
F = (K avstämningsåret / K år 2000) / (prisbelopp avstämningsåret /
prisbasbelopp år 2000) där K är kommunanställdas löner enligt SCB:s
officiella statistik (AMO106) och avstämningsåret är det år som avses
enligt senast kända lönestatistik. Justeringen gäller från och med den 1
januari året efter det att den lönestatistik som legat till grund för
avstämningen blivit känd.”
                                                                                                          forts
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Kommunfullmäktige 1999-11-22

Kommunstyrelsen

Kf § 75, forts

Ks § 92,  forts

Annica Eriksson föreslår vidare att en arbetsgrupp utses bestående av
kommundirektör, ekonomichef och personalchef med uppgift att till
varje års budgetberedning presentera underlag för eventuell justering
av ersättningar.

Margareta Hultman Brikell yrkar avslag på arbetsutskottets förslag.

Lars-Åke Kjellman yrkar att 2.e vice ordförande i Kumla Fastighets
AB stryks, samt

att meningen ”I styrelsen för Kumla Fastighets AB införs för återsto-
den av mandatperioden ett uppdrag som andre vice ordförande” stryks
i sjunde stycket på sidan 4 i promemorian ”Ändring av bestämmelser
för ersättningar till kommunalt förtroendevalda.”

Avgivna förslag och yrkanden justeras.

Följande propositionsordning godkännes: bifall till arbetsutskottets
förslag i de delar där motförslag ej finnes ställs mot avslag, därefter
ställs vart och ett av de avgivna förslagen mot arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka arbetsutskottets förslag,

att tillstyrka Annica Erikssons båda tilläggsförslag, samt

att avslå övriga yrkanden.

Margareta Hultman Brikell, Mårten Franzson, Lars-Åke Kjellman och
Sören Götemo reserverar sig mot beslutet till förmån för sina respek-
tive förslag.
_____

Per Holm (kd) yrkar bifall till Lars-Åke Kjellmans (m) förslag i kom-
munstyrelsen att 2:e vice ordförande i styrelsen för Kumla Fastighets
AB stryks.

                                                                                                        forts
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Kommunfullmäktige 1999-11-22

Kf § 75, forts

Vidare föreslår Holm att instruktion ges till styrelsen för Kumla
Fastighets AB att fastställa arbetsfördelning mellan ordförande, vice
ordförande och ledamöter i styrelsen.

Annica Eriksson (s) och Torbjörn Ahlin (c) yrkar bifall till Kjellmans
förslag i kommunstyrelsen.

Margareta Hultman-Brikell yrkar avslag till kommunstyrelsens för-
slag.

Avgivna förslag och yrkanden justeras.

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla kommunstyrelsens förslag,

att bifalla Kjellmans förslag, samt

att bifalla Holms förslag om instruktion till Kumla Fastighets AB.

Rolf Östman (v), Margareta Hultman-Brikell (v), Mårten Franzson (v),
Elisabeth Berglund (v), Åsa Häggström (v) och Jörgen Elfström (v)
reserverar sig mot beslutet till förmån för Hultman-Brikells avslagsyr-
kande.
_____

Exp:
Anita Andersson
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Kommunfullmäktige 1999-11-22

Kommunstyrelsen 1999-11-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1999-11-02

Kf § 76

Ks § 94

Au § 310 Dnr 224/97.212

Översiktsplan för Kumla kommun

Gällande översiktsplan antogs av fullmäktige den 18 juni 1990,
§ 44.

Den 26 november 1996, § 274, beslutade kommunstyrelsens allmänna
utskott att anta ett förslag till arbetsplan för att ta fram en ny över-
siktsplan.

Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutade den 25 februari 1997,
§ 66, att ett presenterat förslag skulle utgöra underlag för fortsatta
programdiskussioner med berörda.

Programförslag upprättades och skickades till berörda. Under samrå-
det inkom tio skrivelser. Samrådsredogörelse finns från november
1997.

Allmänna utskottet beslutade den 25 november 1997, § 272, att upp-
dra åt miljö- och byggnadskontoret att arbeta vidare med översiktspla-
nen. Samrådskoncept utarbetades och presenterades för allmänna
utskottet den 22 september 1998, § 216, som då beslutade att förslaget
skulle skickas på remiss.

Förslaget skickades till berörda på samråd under tiden 12 november -
15 december 1998 och tolv skrivelser har kommit in.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 2 februari 1999 att för-
slaget justeras och kompletteras enligt samrådsredogörelsens kom-
mentarer och ställningstagande och att förslaget överlämnas till kom-
munstyrelsens arbetsutskott för beslut om utställning.

Arbetsutskottet beslutade den 31 augusti 1999 att avvakta med syn-
punkter över det utställda förslaget till dess att en sammanställning av
inkomna yttranden från övriga remissinstanser utarbetats.

Föreligger yttrande från utställande samt tjänsteutlåtande.
                                                                                                      forts
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Kommunfullmäktige 1999-11-22

Kommunstyrelsen 1999-11-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1999-11-02

Kf § 76, forts

Ks § 94,  forts

Au § 310,  forts

Arbetsutskottet beslutade den 12 oktober 1999 att inte erinra mot
utställningsförslaget.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 26 oktober 1999 att med
beaktande av justeringar och kompletteringar enligt kommentarerna
till yttrandena och ställningstagandet godkänna förslaget till över-
siktsplan och överlämna det till fullmäktige för antagande.

Torbjörn Ahlin föreslår att texten i del 2, sidan 55, femte stycket,
justeras genom att parentesen med texten ”(stormarknad eller dylikt
>2 500 m2)” tas bort.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

att anta översiktsplanen.

Torbjörn Ahlin och Lars-Åke Kjellman reserverar sig mot beslutet till
förmån för Ahlins förslag.
_____

Mårten Franzson föreslår att man i del två sidan 71, sista stycket, i
meningen ”Skifferbrytning bör i enlighet med tidigare beslut ej tillå-
tas” ändra ordet bör till skall.

Torbjörn Ahlin yrkar bifall till sitt i arbetsutskottet lagda förlag.

Mårten Franzson och Per Holm yrkar bifall till Ahlins i arbetsutskottet
lagda förslag.

Carl-Gustav Thunström yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Avgivna förslag och yrkanden justeras.

Då ordförande finner övervägande bifall till arbetsutskottets förslag
begärs votering.

                                   forts
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Kommunstyrelsen 1999-11-10

Kf § 76, forts

Ks § 94, forts

Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsproposition: Den som
bifaller arbetsutskottets förslag röstar Ja, och den som det ej vill röstar
Nej. Vinner Nej har kommunstyrelsen beslutat att bifalla Ahlins för-
slag.

Ja röster avgavs av: Dan-Åke Moberg, Annica Eriksson, Carl-Gustaf
Thunström, Marianne Arvidsson, Sofia Lindstrand och Björn
Eriksson.

Nej röster avgavs av: Torbjörn Ahlin, Lars-Åke Kjellman, Sören
Götemo, Per Holm, Mårten Franzson och Margareta Hultman Brikell.

Avstår: Kent Sundström.

Kommunstyrelsen har således med ordförandens utslagsröst beslutat
att tillstyrka arbetsutskottets förslag.

Vidare beslutar kommunstyrelsen att bifalla Mårten Franzsons
tilläggsförslag.
_____

Carl-Gustav Thunström (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Rickard Svärd yrkar bifall till Ahlins i kommunstyrelsen avgivna för-
slag.

Margareta Hultman-Brikell föreslår att planerade arbetsområden som
inkräktar på skogen vid Vägtorget tas bort ur översiktsplanen och att
industrier i norra delen av Kumla läggs närmare motorvägen.

Vidare yrkar Hultman-Brikell bifall till Ahlins i kommunstyrelsen
avgivna förslag.

Carl-Gustav Thunström (s) yrkar avslag till Hultman-Brikells förslag.

Följande propositionsordning fastställes: Bifall till kommunstyrelsens
förslag utom i de delar där motförslag finnes ställs mot avslag. Däref-
ter ställs vart och ett av övriga förslag mot kommunstyrelsens förslag.

                                                                                                                                         forts
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Kf § 76, forts

Då kommunfullmäktige finner bifall till kommunstyrelsens förslag
och avslag till Ahlins förslag begärs votering.

Följande voteringsproposition fastställes: Den som bifaller kommun-
styrelsens förslag röstar Ja. Den det ej vill röstar Nej. Vinner Nej har
kommunfullmäktige beslutat bifalla Ahlins förslag.

I voteringen som redovisas som bilaga till protokollet avges 27 Ja-
röster och 17 Nej-röster. En ledamot avstår.

Kommunfullmäktige har således beslutat

att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Vidare beslutar kommunfullmäktige att avslå Hultman-Brikells för-
slag.

Rolf Östman (v), Margareta Hultman-Brikell (v), Mårten Franzson (v),
Elisabeth Berglund (v), Åsa Häggström (v) och Jörgen Elfström (v)
reserverar sig mot beslutet till förmån för Hultman-Brikells förslag.
_____

Exp:
Kommunens nämnder
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Kommunstyrelsen 1999-11-10

Kf § 77

Ks § 93 Dnr 305/99.253

Försäljning av del av fastigheterna Kumla 12:14, Kumla 13:59,
Kumla 13:26, Kumla 13:12 samt Kumla 13:58

Förslag till köpekontrakt mellan Kumla kommun och Sörby Förvalt-
nings AB  har upprättats vari kommunen försäljer del av fastigheterna
Kumla 12:14, Kumla 13:59, Kumla 13:26, Kumla 13:12 samt Kumla
13:58 i Sörby industriområde för en köpeskilling om 764 400 kronor.

Syftet med försäljningen är ett önskemål från företaget Ruma pro-
dukter AB att bygga ut sin anläggning.

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

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige

att godkänna köpekontraktet.
_____

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla förslaget.
_____

Exp:
Ewa Pettersson
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Kf § 78   Dnr 300/99.101

Sammanträdesordning för 2000 samt sättet för kungörelse och
kallelse

Kommunfullmäktiges presidium föreslår

att sammanträden under 2000 hålles den 24 januari, 28 februari, 20
mars, 25 april, 22 maj, 19 juni, 18 september, 16 oktober, 20 novem-
ber samt 18 december.

att sammanträden hålles i Folkets Hus klockan 18.30 dock att sam-
manträdet i november hålles klockan 17.00 och att presidiet ges i upp-
drag att fastställa plats för sammanträdet i juni, samt

att kungörelse om tid och plats för sammanträdena förutom att anslås
på kommunens anslagstavla även införes i tidningarna Nerikes Alle-
handa, Örebro Kuriren och Länsposten.

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla förslaget.
_____

Exp:
Birgitta Johansson Ellbén
Folkets Hus
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Kf § 79 Dnr 319/99.101

Margareta Hultman-Brikells motion angående förbättrade
demokratiska arbetsformer för samtliga partier

Margareta Hultman-Brikell (v) framlade en motion angående
förbättrade demokratiska arbetsformer för samtliga partier. I motionen
föreslås fullmäktige besluta

att före kommunstyrelsen samlas minst en representant från varje
parti, representerat i Kumlas fullmäktige, för att få information och
diskutera de aktuella ärendena. Inga beslut tas, diskussionen skall
kunna vara fri, endast minnesanteckningar skrivs.

att vid dessa möten sedvanligt mötesarvode utgår.

att samtliga partier erbjuds att med en representant närvara då
nämnderna föredrar sina budgetäskanden vid budgetberedningen.

att denna representant har rätt att ställa frågor och delta i diskussionen.

att denna partirepresentants kostnader (förlorad arbetsförtjänst,
arvode) ersätts av respektive parti och ej belastar kommunens kassa.

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
_____
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Kf § 80 Dnr 326/99.619

Per Holms m fl motion angående forskningsstation

Per Holm (kd) m fl framlade en motion angående forskningsstation. I
motionen föreslås fullmäktige besluta

Att det skapas en forskningsstation i Kvarntorp/Hällabrottsområdet för
kommunens grundskoleelever, samt

att samarbete söks med Sydnärkes Utbildningsförbund och Örebro
Universitet.

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
_____
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VOTERING VID KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE DEN 22 NOVEM-
BER 1999

§ 76

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
Kjell Hellberg x V
Irene Östlund x Rolf Östman x
Christer Thörner x Margareta Hultman-

Brikell
x

Sofia Lindstrand x Mårten Franzson x
Sven-Erik Dahlberg x Elisabeth Berglund x
Catarina Hansson x Åsa Häggström x
Thomas Andersson x Jörgen Elfström x
Gun-Britt Ahlin x
Marvan Barakat x Ordförande

Sven-Ove Cederstrand x
M
Johan Lagerfelt x Summa 27 17 1
Lars-Åke Kjellman x
Elisabet Ekestubbe x
Siw Zetterberg x
Irene Welander x
Sam Södergren x
Willy Jonson x

C
Rikard Svärd x
Inga Davidsson Friberg x
Torbjörn Ahlin x
Jan Rohlén x
Zitha Ahlin x


