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Kommunfullmäktige 2004-03-22 

Kommunstyrelsen 2004-03-10 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-03-09 
  
 Kf § 16  

 Ks § 34  

 Au § 78 Dnr 264/2003.109 

 
Trudi Hellquists motion om medborgarförslag 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 20 oktober 2003, § 68, en 
motion framlagd av Trudi Hellqvist (mp) om medborgarförslag. 

I motionen föreslås fullmäktige besluta att personer folkbokförda i 
kommunen ska ges möjlighet att väcka ärenden i fullmäktige genom 
så kallade medborgarförslag. 

Kommunledningskontoret fick den 28 oktober 2003, § 280, i uppdrag 
att utarbeta förslag till yttrande. 

Utredare Torild Hilmersson har avgivit förslag till yttrande. 
Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar förslag till motionssvar  med den 

ändringen att den som väckt medborgarförslag ej har rätt att yttra sig i 
fullmäktige när ärendet behandlas.  

Kommunstyrelsen  
Förslag Mårten Franzson (v) föreslår att den som väckt medborgarförslag 

skall ha rätt att yttra sig i fullmäktige när ärendet behandlas. 

Torbjörn Ahlin (c) föreslår att systemet med medborgarförslag skall 
utvärderas efter två år. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottets förslag med Ahlins tilläggsförslag. 
Reservation Mårten Franzson (v) reserverar sig till förmån för sitt förslag. 
Kommunfullmäktige  
Förslag Trudi Hellqvist (mp) föreslår att kommunstyrelsens förslag bifalles 

samt att möjligheten att lämna medborgarförslag tas in i 
kommunfullmäktiges annons. 

Mårten Franzson (v) och Elisabeth Berglund (v) föreslår att den som 
väckt medborgarförslag skall ha möjlighet att yttra sig i fullmäktige 
när ärendet behandlas. 

Annica Eriksson (s) och Göran Arveståhl (m) föreslår att 
kommunstyrelsens förslag bifalles och att Franzsons tilläggsförslag 
avslås. 

Per Holm (kd) föreslår att kommunstyrelsens förslag bifalles. 
    forts.  
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Kommunfullmäktige 2004-03-22 
  
 Kf § 16  forts   
  
  
Fullmäktiges beslut Motionen bifalles. 

Förslaget till komplettering av fullmäktiges arbetsordning antas med 
ändringen att den som väckt medborgarförslag ej har rätt att yttra sig i 
fullmäktige när ärendet behandlas. 

Systemet med medborgarförslag skall utvärderas efter två år. 

Möjligheten att lämna medborgarförslag tas in i kommunfullmäktiges 
annons. 

Mårten Franzsons förslag avslås. 
Reservationer Rolf Östman (v), Elisabeth Berglund (v) och Mårten Franzson (v) 

reserverar sig mot beslutet till förmån för Franzsons förslag. 
_____  

  
  
  
Expediering Lars Claesson 
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 Sammanträdesdatum  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 

 
Kommunfullmäktige 2004-03-22 

Kommunstyrelsen 2004-03-10 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-03-02 
  
 Kf § 17  

 Ks § 33  

 Au § 62 Dnr 36/2004.107 

 
Bildande av Kumla Stadsnät AB 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade den 23 februari 2004, § 12, att ett bo-
lag skulle bildas för utbyggnad och förvaltning av markbundet 
datanät i Kumla kommun. 

Utredare Torild Hilmersson har den 26 februari 2004 inkommit med 
förslag till bolagsordning m m. 

Arbetsutskottet  
Förslag Dan-Åke Moberg (s) föreslår att styrelsen i Kumla Stadsnät AB skall 

bestå av tre ledamöter och två suppleanter, möjlighet skall finnas att 
utöka styrelsen med två ledamöter med fackkunskaper från bran-
schen. 

Torbjörn Ahlin (c) och Göran Arveståhl (m) föreslår att styrelsen i 
Kumla Stadsnät AB skall bestå av fem ledamöter och tre ersättare. 

Arbetsutskottets beslut Namnförslag till styrelseledamöter och suppleanter, lekmannarevi-
sorer  med suppleanter, samt stämmoombud med ersättare skall läm-
nas till arbetsutskottet den 9 mars. 

Arbetsutskottets förslag Styrelsen i Kumla Stadsnät AB skall bestå av tre ledamöter och två 
suppleanter, möjlighet skall finnas att utöka styrelsen med två leda-
möter med fackkunskaper från branschen. 

Kommunfullmäktige beslutar att 

-godkänna förslaget till bolagsordning för Kumla Stadsnät AB, 

-teckna 5 000 aktier á 1 000 kronor, 

-uppdra till stämmoombudet att vid konstituerande stämma för Kumla 
Stadsnät AB bilda bolaget i överensstämmelse med stiftelseurkund 
och förslag till bolagsordning, samt 

-godkänna förslag till avtal med Thalamus Operations AB om 
tillhandahållande av nätburna tjänster i ett öppet stadsnät. 

Reservation Torbjörn Ahlin (c) och Göran Arveståhl (m) reserverar sig till förmån 
för sina egna förslag gällande antalet styrelseledamöter och supple-
anter. 
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Kommunfullmäktige 2004-03-22 

Kommunstyrelsen 2004-03-10 

  
 Kf § 17  forts  

 Ks § 33, forts  

  

Kommunstyrelsen  
Förslag Göran Arveståhl (m), Torbjörn Ahlin (c), Mårten Franzson (v), Per 

Holm (kd) och Kerstin Cederström (fp) yrkar bifall till Ahlins och 
Arveståhls i arbetsutskottet avgivna förslag. 

Kommunstyrelsens förslag Styrelsen i Kumla Stadsnät AB skall bestå av tre ledamöter och två 
suppleanter, möjlighet skall finnas att utöka styrelsen med två leda-
möter med fackkunskaper från branschen. 

Kommunfullmäktige beslutar att 

-godkänna förslaget till bolagsordning för Kumla Stadsnät AB, 

-teckna 5 000 aktier á 1 000 kronor, 

-uppdra till stämmoombudet att vid konstituerande stämma för Kumla 
Stadsnät AB bilda bolaget i överensstämmelse med stiftelseurkund 
och förslag till bolagsordning, samt 

-godkänna förslag till avtal med Thalamus Operations AB om 
tillhandahållande av nätburna tjänster i ett öppet stadsnät. 

Reservationer Per Holm (kd) reserverar sig till förmån för Ahlins och Arveståhls 
förslag. 

Kommunfullmäktige  
Förslag Dan-Åke Moberg (s) föreslår att kommunstyrelsens förslag bifalles 

med ändringen att bolagets namn skall vara Stadsnät i Kumla AB. 

Torbjörn Ahlin (c), Rolf Östman (v) och Göran Arveståhl (m) 
tillstyrker ändringen av namnet och att kommunstyrelsens förslag 
bifalles med ändringen att styrelsen skall bestå av fem ledamöter och 
tre suppleanter. 

     forts.  
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Kommunfullmäktige 2004-03-22 
  
 Kf § 17  forts   
  
  
Fullmäktiges beslut Kommunstyrelsens förslag med Dan-Åke Mobergs ändringsförslag 

bifalles. 

Torbjörn Ahlins m fl förslag avslås. 

Fullmäktige har således beslutat: 

Förslaget till bolagsordning för Kumla Stadsnät AB godkännes med 
ändringen att bolagets namn skall vara Stadsnät i Kumla AB. 

Kumla kommun tecknar 5 000 aktier á 1 000 kronor i Stadsnät i 
Kumla AB. 

Bolagets styrelse skall bestå av tre ledamöter och två suppleanter. 

Stämmoombudet ges i uppdrag att vid konstituerande stämma för 
Stadsnät i Kumla AB bilda bolaget i överensstämmelse med 
stiftelseurkunden och förslaget till bolagsordning. 

Förslag till avtal med Thalamus Operations AB om tillhandahållande 
av nätburna tjänster i ett öppet stadsnät godkännes. 

Reservationer Göran Arveståhl (m), Elisabeth Ekestubbe (m), Mats Hellgren (m), 
Elisabet Centervärn (m), Kent Sundström (m), Torbjörn Ahlin (c), 
Marguerite Landin (c), Maria Rönnbäck (c), Jan Engman (c),  
Helena Larserö (c), Peter Agerhäll (fp), Katrin Tensmyr (fp), Tony 
Larsson Malmberg (fp), Herje Fahlén (fp), Per Holm (kd), Liselott 
Schöllin (kd), Raymonda Kourie (kd), Sven-Arne Karlsson (kd), Rolf 
Östman (v), Elisabeth Berglund (v), Mårten Franzson (v) och Trudi 
Hellqvist (mp) reserverar sig mot beslutet till förmån för Ahlins m fl 
förslag. 
_____  

  
  
  
Expediering Thomas Andersson 

Stadsnät i Kumla AB under bildande 
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Kommunfullmäktige 2004-03-22 
  
 Kf § 18  

  
 

Val av ombud, styrelse och lekmannarevisorer i Stadsnät i 
Kumla AB 

Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen har avgivit förslag till kommunfullmäktige om 
bildande av Kumla Stadsnät AB. 

Till bolaget skall kommunfullmäktige välja ombud till bolagsstämma 
med ersättare, tre styrelseledamöter och två suppleanter samt två 
lekmannarevisorer med ersättare. 

Lekmannarevisorerna med ersättare skall utses bland kommunens 
revisorer och ersättare. 

Kommunfullmäktiges valutskott avger förslag i ärendet. 
Fullmäktiges beslut För återstående del av mandatperioden 2003 – 2006 utses som ombud 

i bolagsstämman Thomas Andersson (s) med Sten Persson (s) som 
ersättare. 

För tiden till och med slutet av den bolagsstämma som äger rum 
närmast efter det att val till kommunfullmäktige skett utses följande: 

Ledamöter i styrelsen  Suppleanter 
Dan-Åke Moberg (s)  Björn Eriksson (s) 
Annica Eriksson (s) 
Göran Arveståhl (m)   Torbjörn Ahlin (c) 

Lekmannarevisorer  Ersättare 
Anders Svärd (c)  Martin Östlund (m) 
Bo Bergstrand (s)  Andras Hajdu-Rafis (s) 
_____  

  
  
  
  
Expediering Respektive vald 

Lars Claesson 
Nils-Arne Björk 
Stadsnät i Kumla AB under bildande 
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Kommunfullmäktige 2004-03-22 

Kommunstyrelsen 2004-03-10 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-02-24 
  
 Kf § 19  

 Ks § 36  
 Au § 46 Dnr 342/2003.011 
 

Förslag till plan-, bygg- och bostadsprogram 2004-2006 

Ärendebeskrivning Plan-, bygg- och bostadsprogrammet upprättas årligen och beskriver 
de närmaste årens planerings- och exploateringsverksamhet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 9 december 2003, 
§ 316, att skicka programmet på remiss till berörda för yttrande. 

Miljö- och byggnadskontoret har upprättat förslag till plan-, bygg- 
och bostadsprogram för åren 2004-2006. 

Arbetsutskottet  
Förslag Dan-Åke Moberg (s) föreslår att ett planprojekt för bostäder i 

anslutning till Länsmansskogen skall tas med i programmet och ges 
prioritet 1. 

Göran Arveståhl (m) föreslår en tydligare skrivning om att ytterligare 
seniorboende skall byggas. 

Torbjörn Ahlin (c) föreslår att punkten ”4 Hardemo” på sidan 7, un-
der rubriken Översiktliga planer och program, ändras från prioritet 2 
till prioritet 1, samt att den fortsatta planeringen av Hardemoområdet 
bör ta sikte på både bostadsbebyggelse och näringslivslokaler. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar förslag till plan-, bygg- och bostads-
program 2004-2006 med Mobergs tillägg. 

Göran Arveståhls och Torbjörn Ahlins förslag avslås. 
Kommunstyrelsen  
Förslag Carl-Gustav Thunström (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Göran Arveståhl (m) yrkar bifall till sitt i arbetsutskottet avgivna för-
slag. 

Torbjörn Ahlin (c) yrkar bifall till sitt i arbetsutskottet avgivna för-
slag. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottets förslag. 
Reservationer Göran Arveståhl (m) och Torbjörn Ahlin (c) reserverar sig till förmån 

för sina respektive förslag. 
     forts. 
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Kommunfullmäktige 2004-03-22 
  
 Kf § 19  forts   
  
Kommunfullmäktige  
Förslag Carl-Gustav Thunström (s) föreslår att kommunstyrelsens förslag 

bifalles. 

Torbjörn Ahlin (c) föreslår att fördjupad översiktsplan för Hardemo 
ges prioritet 1. 

Göran Arveståhl (m) föreslår en tydligare skrivning om att ytterligare 
seniorboende skall byggas. 

Carl-Gustav Thunström (c) föreslår att Ahlins förslag avslås. 

Trudi Hellqvist (mp) föreslår att Ekoby i Ekeby och Vindkraftsplan 
ges prioritet 1. 

Fullmäktiges beslut Kommunstyrelsens förslag bifalles. 

Ahlins förslag avslås. 

Arveståhls förslag avslås. 

Hellqvists förslag avslås. 
Reservationer Torbjörn Ahlin (c), Marguerite Landin (c), Maria Rönnbäck (c), Jan 

Engman (c), Helena Larserö (c) och Trudi Hellqvist (mp) reserverar 
sig mot beslutet till förmån för Ahlins förslag. 

Göran Arveståhl (m), Elisabeth Ekestubbe (m), Mats Hellgren (m), 
Elisabet Centervärn (m) och Kent Sundström (m) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Arveståhls förslag. 

Trudi Hellqvist (mp) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt 
förslag. 
_____  

  
  
  
Expediering Kommunens nämnder 
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Kommunfullmäktige 2004-03-22 

Kommunstyrelsen 2004-03-10 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-03-09 
  
 Kf § 20  

 Ks § 35  
 Au § 82 Dnr 7/2004.003 

 
Skrivelse om ändringar i lokala ordningsföreskrifter för 
torghandel 

Ärendebeskrivning Örjan Braathen, Kumla Promotion, föreslår i skrivelse inkommen den 
15 januari 2004, att kommunen beslutar om ett tillägg till den lokala 
torgstadgan som innebär att mobila gatukök inte får ställas upp på 
torget under ordinarie torgdagar utan endast i samband med 
marknader och torgaktiviteter arrangerade av organisationer och 
föreningar verksamma i Kumla kommun. 

Örjan Braathen föreslår också att kommunen i de allmänna lokala 
ordningsföreskrifter som finns för Kumla kommun, för in bestäm-
melser om hur tillfällig försäljning på allmän plats, skall regleras. 

Arbetsutskottet 040127  
Förslag Göran Arveståhl (m) föreslår att ovan föreslagna tillägg till den lokala 

torgstadgan ej genomförs. 

Torbjörn Ahlin (c) föreslår att ovan föreslagna tillägg till den lokala 
torgstadgan ej genomförs. 

Dan-Åke Moberg (s) föreslår att fullmäktige beslutar att genomföra 
det föreslagna tillägget till den lokala torgstadgan. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige beslutar om tillägg till den lokala torgstadgan 
som innebär att mobila gatukök inte får ställas upp på torget under 
ordinarie torgdagar utan endast i samband med marknader och 
torgaktiviteter arrangerade av organisationer och föreningar 
verksamma i Kumla kommun. 

Reservationer Göran Arveståhl (m) och Torbjörn Ahlin (c) reserverar sig till förmån 
för sina respektive förslag. 

Kommunstyrelsen 040211  
Förslag Göran Arveståhl (m), Torbjörn Ahlin (c), Peter Agerhäll (fp) och Per 

Holm (kd) yrkar bifall till Arveståhls och Ahlins i arbetsutskottet 
avgivna förslag. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
Reservationer Göran Arveståhl (m), Elisabet Centervärn (m), Torbjörn Ahlin (c), 

Peter Agerhäll (fp) och Per Holm (kd) reserverar sig till förmån för 
Arveståhls och Ahlins förslag. 

    forts. 
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Kommunfullmäktige 2004-03-22 

Kommunstyrelsen 2004-03-10 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-03-09 
 Kf § 20  forts  

 Ks § 35, forts  
 Au § 82, forts  
Fullmäktige 040223  
Förslag Göran Arveståhl (m), Torbjörn Ahlin (c), Peter Agerhäll (fp) och 

Trudi Hellqvist (mp) och Mats Hellgren (m) föreslår att kommunsty-
relsens förslag avslås. 

Dan-Åke Moberg föreslår att kommunstyrelsens förslag bifalles med 
följande beslutsmotivering: Beslutet motiveras av ordningsskäl. 
Ordningsfrågorna är svåra att lösa på grund av torgets begränsade 
storlek. Till ordningsfrågorna hör också att frågorna om elförsörjning 
för denna typ av verksamhet inte är lösta.  

Göran Arveståhl (m) och Torbjörn Ahlin (c) föreslår att ärendet åter-
remitteras till kommunstyrelsen. 

Propositionsordning Fullmäktige godkänner följande propositionsordning:  

Begäran om återremiss ställs mot att ärendet avgörs idag. Om ärendet 
skall avgöras idag ställs kommunstyrelsens förslag mot avslag. 

Fullmäktiges beslut Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen. 
Arbetsutskottet 040309  
Förslag Göran Arveståhl (m) föreslår att ovan föreslagna tillägg till den lokala 

torgstadgan ej genomförs. 

Torbjörn Ahlin (c) föreslår att ovan föreslagna tillägg till den lokala 
torgstadgan ej genomförs. 

Dan-Åke Moberg (s) föreslår att fullmäktige beslutar att genomföra 
det föreslagna tillägget till den lokala torgstadgan. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige beslutar om tillägg till den lokala torgstadgan 
som innebär att mobila gatukök inte får ställas upp på torget under 
ordinarie torgdagar utan endast i samband med marknader och 
torgaktiviteter arrangerade av organisationer och föreningar 
verksamma i Kumla kommun.  

Beslutet motiveras av ordningsskäl. Ordningsfrågorna är svåra att 
lösa på grund av torgets begränsade storlek. Till ordningsfrågorna hör 
också att frågorna om elförsörjning för denna typ av verksamhet inte 
är lösta. 

Kommunstyrelsen 040310  
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
Reservation Mårten Franzson (v) reserverar sig till förmån för Ahlins och 

Arveståhls förslag.                forts.  
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Kommunfullmäktige 2004-03-22 
  
 Kf § 20  forts   
  
Kommunfullmäktige  
Förslag Dan-Åke Moberg (s) föreslår att kommunstyrelsens förslag bifalles. 

Göran Arveståhl (m), Torbjörn Ahlin (c), Mårten Franzson (v), Per 
Holm (kd) och Peter Agerhäll (fp) föreslår att kommunstyrelsens 
förslag avslås. 

Fullmäktiges beslut Kommunstyrelsens förslag bifalles. 
Reservationer Göran Arveståhl (m), Elisabeth Ekestubbe (m), Mats Hellgren (m), 

Elisabet Centervärn (m), Kent Sundström (m), Torbjörn Ahlin (c), 
Marguerite Landin (c), Maria Rönnbäck (c), Jan Engman (c),  
Helena Larserö (c), Peter Agerhäll (fp), Katrin Tensmyr (fp), Tony 
Larsson Malmberg (fp), Herje Fahlén (fp), Per Holm (kd), Liselott 
Schöllin (kd), Raymonda Kourie (kd), Sven-Arne Karlsson (kd), Rolf 
Östman (v), Elisabeth Berglund (v), Mårten Franzson (v) och Trudi 
Hellqvist (mp) reserverar sig mot beslutet till förmån för Ahlins m fl 
förslag. 
_____ 

  
  
  
Expediering Länsstyrelsen/+missiv 
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Kommunfullmäktige 2004-03-22 

Kommunstyrelsen 2004-03-10 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-03-02 
  
 Kf § 21  

 Ks § 37  
 Au § 63 Dnr 45/2004.761 

 
Förslag till drogpolitisk handlingsplan för Kumla kommun 

Ärendebeskrivning I samband med att kommunfullmäktige den 24 februari 2003, § 7, 
antog tobakspolitiskt handlingsprogram för Kumla kommun, beslu-
tade fullmäktige också att uppdra åt Folkhälsorådet att sammanställa 
ett drogpolitiskt handlingsprogram, innefattande tobaks-, alkohol- och 
narkotikapolitiskt handlingsprogram. 

Hälsoplanerare Birgitta Munksten har i skrivelse från den 
25 februari 2004 inkommit med förslag till drogpolitisk 
handlingsplan för Kumla kommun. 

Planen skall ses som ett övergripande dokument inom området. 
Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige godkänner handlingsplanen. 
Kommunstyrelsen  
Förslag Dan-Åke Moberg (s) föreslår att hälsoplanerare Birgitta Munksten får 

i uppdrag att utvärdera det tobakspolitiska handlingsprogrammet. 

Göran Arveståhl (m) föreslår att skrivningen under rubriken 
Inriktning, sidan 3, ändras för punkten (tillägg med kursiv stil): 
”Läkemedel ska endast användas för att förebygga, påvisa, lindra och 
bota sjukdom”, samt att ordet doping genomgående skall användas 
istället för ordet dopning. 

Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige godkänner handlingsplanen med Arveståhls 
tilläggsförslag. 

Hälsoplanerare Birgitta Munksten får i uppdrag att utvärdera det 
tobakspolitiska handlingsprogrammet. 

Kommunfullmäktige  
Förslag Dan-Åke Moberg (s) föreslår att kommunstyrelsens förslag bifalles. 
Fullmäktiges beslut Kommunstyrelsens förslag bifalles- 

_____  
  
  
Expediering Kommunens nämnder 

Birgitta Munksten 
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Kommunfullmäktige 2004-03-22 
  
 Kf § 22 Dnr 75/2004.026 
  
 

Maria Rönnbäcks interpellation angående kvinnofrid 

Ärendebeskrivning Maria Rönnbäck (c) har ingivit en interpellation ställd till 
kommunstyrelsens ordförande. I interpellationen ställs följande 
frågor. 

När Kumla kommun tog del av regeringens proposition Kvinnofrid 
(1997/98:55), vad hände i Kumla då? 

Varför finns idag inte mer av genusperspektiv i nämndernas 
målbeskrivningar? 

Har vår personal fått någon fortbildning i manligt och kvinnligt i 
jämställdhet? 

Har förtroendevalda givits möjlighet att fundera över detta 
tillsammans? 

Vilken roll har Kumlas Brottsförebyggande råd i arbetet kring mäns 
våld mot kvinnor? 

Vilket stöd har givits från Kumla kommun till Kvinnohuset i Örebro. 
Fullmäktiges beslut Interpellationen får ställas. 

_____  
  
  
  
Expediering Dan-Åke Moberg 
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Kommunfullmäktige 2004-03-22 
  
 Kf § 23 Dnr 90/2004.822 
  
 

Peter Agerhälls motion angående återställande av ”Badbrottet” 

Ärendebeskrivning Peter Agerhäll (fp) har inlämnat en motion angående återställande av 
det s k Badbrottet. 

I motionen föreslås fullmäktige besluta 

att badbrottsanläggningen återställs till ett skick som motsvarar det 
anläggningen hade 1983. 

att en skötsel- och underhållsplan med inlagda säkerhetskontroller 
upprättas för Badbrottet. 

att skötsel och underhållsplaner med inlagda säkerhetskontroller 
upprättas för samtliga anläggningar som kommunen äger eller har 
ansvar för. 

Fullmäktiges beslut Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
_____  
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Kommunfullmäktige 2004-03-22 
  
 Kf § 24 Dnr 84/2004.102 
  
 

Avsägelse av kommunala uppdrag – Claes Olsson 

Ärendebeskrivning Claes Olsson (s) har avsagt sig alla uppdrag i Kumla kommun. 
Olsson är ersättare i kommunfullmäktige och ersättare i kultur- och 
fritidsnämnden. 

Fullmäktiges beslut Avsägelsen beviljas. 

Kommunen hemställer hos länsstyrelsen om sammanräkning för att 
utse ny ersättare i kommunfullmäktige efter Olsson. 

I övrig remitteras ärendet till valutskottet. 
_____  

  
  
  
Expediering Länsstyrelsen 

Marianne Arvidsson  
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Kommunfullmäktige 2004-03-22 
  
 Kf § 25 Dnr 336/2003.102 
  
 

Fyllnadsval efter Eva Grahn 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beviljade den 15 december 2003, § 89; Eva 
Grahns (m) avsägelse av uppdraget som ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden. 

Fullmäktiges beslut Miodrag Stankovic (m) utses till ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden. 
_____  

  
  
  
Expediering Miodrag Stankovic  

Barn- och utbildningsnämnden 
Lars Claesson 
Nils-Arne Björk 

 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 18 
 Sammanträdesdatum  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 

 

Kumla kommunfullmäktiges protokoll den 22 mars 2004  Bilaga 1 
 
Beslutande Socialdemokraterna Moderata Samlingspartiet 
 Dan-Åke Moberg Göran Arveståhl 
 Annica Eriksson Elisabet Ekestubbe 
 Björn Eriksson Mats Hellgren 
 Katarina Hansson Elisabet Centervärn 
 Carl-Gustav Thunström Kent Sundström 
 Marianne Arvidsson  
 Sölve Persson Centerpartiet 
 Stefan Svensson Torbjörn Ahlin 
 Christer Thörner Marguerite Landin 
 Britten Uhlin Maria Rönnbäck 
 Thomas Bäck Jan Engman 
 Berndt Andersson Helena Larserö 
 Lisbet Björklund  
 Sven-Ove Cederstrand Kristdemokraterna 
 Gun-Britt Ahlin Per Holm 
 Marvan Barakat Liselott Schöllin 
 Eva Wilhelmsson Sven-Arne Karlsson 
 Bert Eriksson Raymonda Kourie 
 Irene Östlund  
 Sten Persson Folkpartiet liberalerna 
 Kristina Davidsson Peter Agerhäll 
 Sven-Inge Carlsson Herje Fahlén 
 Katarina Öberg Katrin Tensmyr 
  Tony Larsson-Malmberg 
 Vänsterpartiet  
 Rolf Östman Miljöpartiet 
 Mårten Franzson Trudi Hellqvist 
 Elisabeth Berglund  
   
   
Ej tjänstgörande ersättare Sven-Erik Dahlberg (s) Ingvar Lund (fp) 
   
   
Anmälda förhinder Gun-Britt Andersson (s) Berry Keller (m) 
 Liselott Rehnman (s) Göran Larsson (kd) 
 Thomas Andersson (s) Kerstin Cederström (fp) 
 Inga-Lill Nilsberth (s) Margareta Hultman-Brikell (v) 
   
   
Övriga närvarande Torild Hilmersson, sekr  
   

 


