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Kommunfullmäktige 2005-10-17 
  
 Kf § 99 Dnr 228/2005.102 

241/2005.101 
  
 

Inkomna skrivelser och rapporter 

Ärendebeskrivning Peter Agerhäll (fp) har i skrivelse inkommen den 23 augusti 2005 
avsagt sig samtliga politiska uppdrag, bland annat som ledamot i 
kommunfullmäktige. 

Fullmäktige beslutade den 19 september 2005, § 95, att godkänna 
avsägelsen samt hos länsstyrelsen begära sammanräkning för att utse 
ny ledamot efter Agerhäll. 

Lässtyrelsen har genom beslut från den 4 oktober 2005 meddelat att 
till ny ledamot efter Agerhäll har utsetts Herje Fahlén (fp), samt till 
ny ersättare efter Fahlén har utsetts Kerstin Lundqvist-Eriksson (fp). 

 

Miljöpartiet de Gröna i Kumla har den 16 september 2005 begärt 
dispens för Trudy Hellqvist (mp) att efter folkbokföring på annan ort 
få behålla sitt fullmäktigeuppdrag mandatperioden ut. 

Fullmäktige avslog denna begäran den 19 september 2005, § 96, med 
motiveringen att kommunallagen inte medger detta, samt hemställde 
hos länsstyrelsen om sammanräkning för att utse ny ledamot efter 
Hellqvist. 

Länsstyrelsen har genom beslut från den 4 oktober 2005 meddelat att 
till ny ledamot efter Hellqvist har utsetts Bengt Öhlund (mp) samt till 
ny ersättare efter Öhlund har utsetts Mats Gunnarsson (mp). 
_____  
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Kommunfullmäktige 2005-10-17 

Kommunstyrelsen 2005-10-05 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-09-26 

 
 Kf § 100  

 Ks § 94  

 Au § 254 Dnr 169/2005.820 

 
Medborgarförslag angående utomhusanläggning för skateboard 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 13 juni 2005, § 85, ett medbor-
garförslag med förslag att kommunen bygger en utomhusanläggning 
för skateboard någonstans i kommunen. 

Arbetsutskottet beslutade den 23 augusti 2005, § 222, att ge kultur- 
och fritidsnämnden i uppdrag att lämna förslag till yttrande. 

Kultur- och fritidsnämnden har den 8 september 2005, § 50, beslutat 
att kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att utreda möjlig-
heten att skapa en kombinationsanläggning som förutom skateboard 
skall tillgodose behoven för liknande sportgrenar. 

Nämnden föreslår att kommunfullmäktige antar yttrandet och att 
medborgarförslaget därmed skall anses besvarat. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar yttrandet och medborgarförslaget är där-
med besvarat. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
Fullmäktiges beslut Yttrandet antages och medborgarförslaget är därmed besvarat. 

_____  
  
  
  
Expediering Kultur- och fritidsnämnden 

Förslagsställarna 
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Kommunfullmäktige 2005-10-17 

Kommunstyrelsen 2005-10-05 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-09-13 

 
 Kf § 101  

 Ks § 95  

 Au § 243 Dnr 99/2005.167 

 
Tony Larsson-Malmbergs och Kerstin Cederströms motion om 
varningssignalen Viktigt meddelande till allmänheten 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 18 april 2005, § 61, en motion 
framlagd av Tony Larsson-Malmberg (fp) och Kerstin Cederström 
(fp) om varningssignalen Viktigt meddelande till allmänheten.  

I motionen föreslås fullmäktige besluta att ett alarmeringsaggregat 
monteras i Hällabrottet, förslagsvis inom Romarbäcksområdet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 26 april 2004, § 137, 
att ge kommunledningskontoret i uppdrag att lämna förslag till 
yttrande. 

Beredskapssamordnare Sara Klerestam har den 5 september 2005 
inkommit med förslag till yttrande. 

Av yttrandet framgår bland annat Nerikes Brandkår kontinuerligt 
arbetar med riskbedömningar ibland annat Kumla kommun och utgår 
från dessa när de planerar placering av VMA-aggregat, samt att man 
vid önskemål om nytt VMA-aggregat bör vända sig till Nerikes 
Brandkår för en bedömning i det specifika fallet. 

Sara Klerestam föreslår att kommunfullmäktige antar yttrandet och att 
motionen därmed anses besvarad. 

Arbetsutskottet  
Förslag Torbjörn Ahlin (c) föreslår att förslaget skickas till Nerikes Brandkår 

för bedömning , samt att kommunfullmäktige i övrigt antar yttrandet 
och att motionen därmed skall anses besvarad. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige beslutar att förslaget skickas till Nerikes Brand-
kår för bedömning, samt antar i övrigt yttrandet och motionen skall 
därmed anses besvarad. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
     forts. 
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Kommunfullmäktige 2005-10-17 
  
 Kf § 101  forts   
  
Kommunfullmäktige  

Förslag Tony Larsson-Malmberg (fp) föreslår att kommunstyrelsens förslag 
bifalles. 

Fullmäktiges beslut Förslaget skickas till Nerikes Brandkår för bedömning, samt antar i 
övrigt yttrandet och motionen skall därmed anses besvarad. 
_____  

  
  
  
  
Expediering Nerikes Brandkår 
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Kommunfullmäktige 2005-10-17 

Kommunstyrelsen 2005-10-05 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-09-26 

 
 Kf § 102  

 Ks § 96  

 Au § 255 Dnr 77/2005.805 

 
Herje Fahléns och Peter Agerhälls motion om förändrade 
bidragsbestämmelser för ungdomsverksamheten 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 18 april 2005, § 59, en motion 
framlagd av Herje Fahlén (fp) och Peter Agerhäll (fp) om förändrade 
bidragsbestämmelser för ungdomsverksamheten.  

I motionen föreslås fullmäktige besluta att kultur- och fritidsförvalt-
ningen inför 2006 års bidragsansökningar omarbetar bidragsbestäm-
melsen så att barn- och ungdomsverksamhet avser 6-20 åringar. 

Arbetsutskottet beslutade den 26 april 2005, § 135, att ge kultur- och 
fritidsnämnden i uppdrag att lämna förslag till yttrande. 

Kultur- och fritidsnämnden har den 15 september 2005 inkommit 
med förslag till yttrande. 

Av yttrandet framgår att konsekvensen av att sänka åldersgränsen för 
begreppet ungdomar från den övre gränsen 25 år till 20 år, på sikt 
troligen kommer att bli att verksamheten bland annat kommer att få 
svårare att rekrytera medlemmar och ledare. 

Kultur- och fritidsnämnden har den 8 september 2005, § 49, beslutat 
föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.  

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige avslår motionen. 
Kommunstyrelsen  
Förslag Kerstin Cederström (fp) yrkar bifall till motionen. 
Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige avslår motionen. 
Reservationer Kerstin Cederström reserverar sig till förmån för sitt förslag. 
Kommunfullmäktige  
Förslag Marianne Arvidsson (s) föreslår att motionen avslås. 

Herje Fahlén (fp) föreslår att motionen bifalles. 
Fullmäktiges beslut Motionen avslås. 
Reserrvationer Herje Fahlén (fp), Kerstin Cederström (fp), Katrin Tensmyr (fp)  

Tony Larsson-Malmberg (fp) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för bifall till motionen. 
_____  
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Kommunfullmäktige 2005-10-17 

Kommunstyrelsen 2005-10-05 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-09-26 

 
 Kf § 103  

 Ks § 97  

 Au § 256 Dnr 188/2005.050 

 
Dan-Åke Mobergs motion angående Kumla kommuns upphand-
lingsreglemente 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 19 september 2005, § 97, en 
motion framlagd av Dan-Åke Moberg (s) om Kumla kommuns 
upphandlingsreglemente. 

I motionen föreslås fullmäktige besluta att upphandlingsreglementet 
kompletteras så att anställningsvillkoren hos entreprenören och 
underentreprenörer ska motsvara svenskt kollektivavtal, samt att 
anställningsvillkor och kollektivavtal hos entreprenören vägs samman 
med övriga kvalitetsfaktorer i upphandlingen. 

Kommundirektör Thage Arvidsson föreslår i förslag till yttrande 
inkommet den 22 september 2005 att fullmäktige beslutar att bifalla 
motionen, samt uppdrar åt kommunledningskontoret att genomföra en 
översyn av riktlinjerna för upphandling i Kumla kommun i sin helhet.

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige bifaller motionen samt uppdrar åt kommunled-
ningskontoret att genomföra en översyn av riktlinjerna för 
upphandling i Kumla kommun i sin helhet. 

Kommunstyrelsen  

Förslag Göran Arveståhl (m) yrkar avslag på motionen. 
Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige bifaller motionen samt uppdrar åt kommunled-

ningskontoret att genomföra en översyn av riktlinjerna för 
upphandling i Kumla kommun i sin helhet. 

Reservationer Göran Arveståhl och Elisabet Centervärn (m) reserverar sig till för-
mån för Arveståhls förslag. 

     forts. 
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Kommunfullmäktige 2005-10-17 
  
 Kf § 103  forts.   
  
Kommunfullmäktige  

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

Göran Arveståhl (m) föreslår att motionen avslås. 

Mats Gunnarsson (mp) föreslår att kommunstyrelsens förslag bifalles.
Fullmäktiges beslut Kommunfullmäktige bifaller motionen samt uppdrar åt kommunled-

ningskontoret att genomföra en översyn av riktlinjerna för 
upphandling i Kumla kommun i sin helhet. 

Reservation Göran Arveståhl (m), Elisabet Ekestubbe (m), Kent Sundström (m), 
Elisabet Centervärn (m) och Berry Keller (m) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Arveståhls förslag. 
_____  

  
  
  
Expediering Kommunledningskontoret 
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Kommunfullmäktige 2005-10-17 

Kommunstyrelsen 2005-10-05 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-04 

 
 Kf § 104  

 Ks § 98  

 Au § 277 Dnr 262/2005.101 

 
Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag 

Ärendebeskrivning Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige i Kumla, skall 
kommunstyrelsen varje år vid fullmäktiges ordinarie sammanträde i 
april och oktober redovisa de motioner och medborgarförslag som 
inte beretts färdigt. 

Kommunledningskontoret har den 29 september 2005 upprättat redo-
visning gällande motioner och medborgarförslag som fortfarande är 
under beredning. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
Fullmäktiges beslut Redovisningen godkännes. 

_____  
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Kommunfullmäktige 2005-10-17 

 
 Kf § 105 Dnr 189/2005.107 

  
 

Bildande av kommunalförbund och samverkansorgan  
i Örebro län – Regionförbundet Örebro län 

Ärendebeskrivning Styrgruppen för Kommunalt Samverkansorgan i Örebro län har den 
29 juni 2005 inkommit med skrivelse gällande bildande av kommu-
nalförbund och samverkansorgan i Örebro län, kallat Regionför-
bundet Örebro län, samt även förslag till förbundsordning för Region-
förbundet Örebro län. 

Styrgruppen föreslår att ett sådant regionförbund bildas bestående av 
kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting, samt gäller från 
och med den 1 januari 2006. 

Förbundets ändamål skall enligt förslaget vara att i så stor utsträck-
ning som möjligt samla länets resurser inom regionalpolitiken till en 
effektiv, demokratiskt styrd organisation med syfte och uppgift att 
öka förutsättningarna för hållbar tillväxt i regionen och att bidra till 
en så god livskvalitet som möjligt i hela länet. 

Enligt förslaget skall förbundsfullmäktige vara förbundets beslutande 
församling med 57 ledamöter, enligt förslaget innebär detta att Kumla 
har två ledamöter. 

Beslut om bildande fattas av respektive fullmäktige. 

Arbetsutskottet beslutade den 23 augusti 2005, § 213, och den 
30 augusti 2005, § 225, att bordlägga ärendet samt att ge kommundi-
rektör Thage Arvidsson i uppdrag att ta fram uppgifter om fördelning 
av platser mellan kommuner och partier i interimsstyrelse och 
förbundsfullmäktige till arbetsutskottet den 6 september 2005. 

Arbetsutskottet 050906  
Förslag Dan-Åke Moberg (s) föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 

Kumla kommun i dagsläget säger nej till bildandet av Regionför-
bundet Örebro län.  

Göran Arveståhl (m) och Torbjörn Ahlin (c) föreslår att kommun-
fullmäktige beslutar att Kumla kommun säger ja till bildandet av 
Regionförbundet Örebro län. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige beslutar att Kumla kommun i dagsläget säger 
nej till bildandet av Regionförbundet Örebro län. 

Reservationer Göran Arveståhl och Torbjörn Ahlin reserverar sig till förmån för sitt 
förslag. 

     forts. 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11  
 Sammanträdesdatum 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 

 
Kommunfullmäktige 2005-10-17 
 
 Kf § 105  forts.  

  
Kommunstyrelsen 050907  
Förslag Dan-Åke Moberg föreslår att kommunfullmäktige beslutar att säga ja 

till bildandet av Regionförbundet Örebro län. 
Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att säga ja till bildandet av Regionför-

bundet Örebro län samt beslutar i övrigt enligt förslaget från 
styrgruppen. 

Kommunfullmäktige 
050919 

 
 Sammanträdet ajourneras kl 19.05. 

Förhandlingarna återupptas kl 19.20. 

Dan-Åke Moberg (s) lämnar sammanträdet. Ersättaren Sven-Erik 
Dahlberg (s) tjänstgör för Moberg. 

Förslag Björn Eriksson (s) föreslår att ärendet bordlägges. 

Per Holm (kd) föreslår att ärendet avgörs idag och att fullmäktige 
avslår kommunstyrelsens förslag. 

Torbjörn Ahlin (c), Göran Arveståhl (m), Rolf Östman (v) och Kers-
tin Cederström (fp) föreslår att ärendet avgörs idag och att fullmäk-
tige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

 Kommunfullmäktige beslutade att bordlägga ärendet. 
Kommunfullmäktige 
051017 

 
 Ärendet återupptas till behandling. 
Förslag Per Holm (kd) och Mats Gunnarsson (mp) föreslår att 

kommunstyrelsens förslag avslås. 

Torbjörn Ahlin (c), Annica Eriksson (s) och Kerstin Cederström (fp) 
föreslår att kommunstyrelsens förslag bifalles. 

Fullmäktiges beslut Kommunstyrelsens förslag bifalles. 

Regionförbundet Örebro län – ett kommunalförbund med 
förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse – bildas med verkan från 
den dag förbundsmedlemmarna antagit framlagt förslag till 
förbundsordning. 

Regionförbundet skall från och med 2007-01-01, eller annan tidpunkt 
som Regeringen kan bestämma efter gjord anmälan, utgöra 
samverkansorgan i Örebro län enligt särskild lag (2002:34) härom. 

Framlagt förslag till förbundsordning fastställes. 
     forts. 
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Kommunfullmäktige 2005-10-17 
  
 Kf § 105  forts.   
  
Fullmäktiges beslut 
forts. 

Kommunen tillstyrker att verksamheten hos Kommunförbundet 
Örebro län (KÖL), inklusive kvarvarande nettotillgångar, överförs till 
regionförbundet 2006-01-01. 

Kommunen tillstyrker att landstinget överför sin verksamhet inom 
regionutveckling enligt avsnitt 5 B med därtill hörande personella, 
finansiella och administrativa resurser till regionförbundet  
2006-01-01, samt sitt aktieinnehav i Almi Företagspartner i Örebro 
AB för sitt bokförda värde vid verksamhetens början 2006. 

Kommunen tillstyrker att den verksamhet som bedrivs av Stiftelsen 
Fritidsområden i Örebro län överförs till regionförbundet 2006-01-01.

En interimsdirektion med 13 ledamöter och 13 ersättare inrättas med 
uppgift att vidta förberedande åtgärder och företräda regionförbundet 
tills förbundet börjar sin verksamhet. 

Till ledamot och ersättare i interimsdirektionen utses Torbjörn Ahlin 
(c) med Annica Eriksson (s) som ersättare. 

Till ledamöter i förbundsfullmäktige för tiden till och med  
2006-12-31 utses bland ledamöterna och ersättarna i 
kommunfullmäktige Annica Eriksson (s), Björn Eriksson (s) och 
Torbjörn Ahlin (c).  

Till ersättare i förbundsfullmäktige utses bland ledamöterna och 
ersättarna i kommunfullmäktige Katarina Hansson (s), Carl-Gustav 
Thunström (s), och Kerstin Cederström (fp). 

Ersättarna är i första hand personliga i den ordning ledamöter och 
ersättare valts. 

Det uppdras till kommunstyrelsen att dels göra de mindre justeringar i 
ärendet som ett slutförande härav kan kräva, dels verkställa beslutet.  

Reservationer Mot beslutet reserverar sig Per Holm (kd), Liselott Schöllin (kd), 
Anne Kristine Andersson (kd), Raymonda Kourie (kd) och Mats 
Gunnarsson (mp) till förmån för Holms och Gunnarssons förslag. 
_____  

  
  
  
  
  
Expediering Styrgruppen Kommunalt Samverkansorgan Örebro län 

Resp. vald. 
Lars Claesson 
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Kommunfullmäktige 2005-10-17 
  
 Kf § 106   
  
 

Val av ordförande och vice ordförande i lönesystemsnämnden 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade den 14 mars 2005, § 32, att 
tillsammans med Askersunds kommun inrätta en gemensam lönesy-
stemsnämnd för samverkan om bland annat IT-system inom löne-
hanteringsområdet. 

Enligt antaget reglemente för lönesystemsnämnden skall fullmäktige i 
Kumla utse ordförande och vice ordförande i nämnden. 

Fullmäktige har ej beslutat om detta och har därför att utse ordfö-
rande och vice ordförande i lönesystemsnämnden. 

Beslut Till ordförande utses Bo Trygg, Askersund, och till vice ordförande 
Dan-Åke Moberg, Kumla. 
____  

  
  
  
  
Expediering Resp. vald 

Lars Claesson 
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Kommunfullmäktige 2005-10-17 
  
 Kf § 107 Dnr 278/2005.739 
  
 

Jan Engmans m fl motion angående ökad livskvalitet åt våra 
äldre 

Ärendebeskrivning Jan Engman (c), Tony Larsson-Malmberg (fp), Berry Keller (m) och 
Liselott Schöllin (kd) har framlagt en motion angående ökad 
livskvalitet åt våra äldre. 

I motionen föreslås fullmäktige besluta att kommunen kontaktar 
arbetsförmedlingen för att utröna möjligheten att genomföra i 
motionen beskriven verksamhet med arbetsmarknadspolitiska medel. 

Fullmäktiges beslut Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
_____  
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Kumla kommunfullmäktiges protokoll den 17 oktober 2005  Bilaga 1 
 
Beslutande Socialdemokraterna Moderata Samlingspartiet 
 Sölve Persson Göran Arveståhl 
 Katarina Hansson Elisabet Ekestubbe 
 Dan-Åke Moberg t.o.m. § 104 Kent Sundström tjg.ers. 
 Sven-Erik Dahlberg  

tjg ers f.o.m. § 105 
Elisabet Centervärn 

 Annica Eriksson Berry Keller 
 Björn Eriksson  
 Carl-Gustav Thunström Centerpartiet 
 Marianne Arvidsson Torbjörn Ahlin 
 Gun-Britt Andersson Marguerite Landin 
 Christer Thörner Maria Rönnbäck 
 Liselott Rehnman Jan Engman 
 Thomas Andersson Helena Larserö 
 Thomas Bäck, tjg ers  
 Helen Persson, tjg ers Folkpartiet liberalerna 
 Lisbet Björklund Kerstin Cederström 
 Sven-Ove Cederstrand Katrin Tensmyr 
 Gun-Britt Ahlin Tony Larsson-Malmberg 
 Roger Arvidsson Herje Fahlén 
 Eva Wilhelmsson  
 Britten Uhlin, tjg ers Kristdemokraterna 
 Gunnel Kask Per Holm 
 Sten Persson Liselott Schöllin 
 Kristina Davidsson Anne Kristine Andersson 
 Sven-Inge Carlsson Raymonda Kourie 
   
 Vänsterpartiet Miljöpartiet 
 Rolf Östman Mats Gunnarsson, tjg ers. 
 Margareta Hultman-Brikell  
 Elisabeth Berglund  
   
   
Ej tjänstgörande ersättare Jan Nilsson (mp)  
   
   
Anmälda förhinder Dan-Åke Moberg (s) Mats Hellgren (m) 
 Bert Eriksson (s) Göran Larsson (kd) 
 Katarina Öberg (s) Bengt Öhlund (mp) 
   
   
Övriga närvarande Torild Hilmersson, sekr  
   

 


