
KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
 Sammanträdesdatum 
  

 Utdragsbestyrkande 
 

Kommunfullmäktige   2005-11-21 
 
 
Plats Kumla Folkets Hus, Teatern 
Tid Måndagen den 21 november 2005 kl 17.00 – 20.50 
   
Beslutande Se bilaga 1  
   
Övriga deltagare Se bilaga 1  
   
Utses att justera protokollet   
   
Tid och plats för justering Stadshuset, kansliavdelningen 
 Torsdag den 24 november kl 17.00 
   
   
   
Sekreterare ..................................................... §§ 108 - 116 
 Torild Hilmersson  
   
   
   
Ordförande .....................................................  
 Sölve Persson  
   
   
   
Justerare ..................................................... ..................................................... 
 Berndt Andersson Raymonda Kourie 
   
 
 
      Anslag/Bevis 
      Protokoll är justerat 
 

Styrelse/Nämnd Kommunfullmäktige 
  
Sammanträdesdatum 2005-11-21 
    
Datum för uppsättande 2005-11-25 Datum för nedtagande 2005-12-19 
  
Förvaringsplats Kommunledningskontoret 
  
  
  
Underskrift ...................................................... 
 Lars Claesson 
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 Sammanträdesdatum 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 

 

Kommunfullmäktige 2005-11-21 

Kommunstyrelsen 2005-11-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-18 

 
 Kf § 108  

 Ks § 105  

 Au § 289 Dnr 159/2005.292 
 

Maria Rönnbäcks m fl motion angående drift och underhåll av 
kultur- och fritidsförvaltningens lokaler 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 23 maj 2005, § 76, en motion 
framlagd av Maria Rönnbäck (c), Kerstin Cederström (fp), Sven-Arne 
Karlsson (kd) och Elisabet Centervärn (m) angående drift och under-
håll av kultur- och fritidsförvaltningens lokaler. 

I motionen föreslås fullmäktige besluta att en utredning genomförs 
om överförandet av kultur- och fritidsförvaltningens byggnader till 
tekniska kontoret i vad avser drift och underhåll. 

Arbetsutskottet beslutade den 31 maj 2005, § 190, att ge kommun-
ledningskontoret i uppdrag att lämna förslag till yttrande. 

Administrativ handläggare Lars Claeson har i skrivelse från den 
13 oktober 2005 lämnat förslag till yttrande. 

Av yttrandet framgår bland annat att årets budgetberedning gett 
kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram utredningsdirektiv för 
en allmän översyn av fastighetsförvaltningen i kommunen och att 
detta uppdrag bör genomföras innan beslut tas om eventuell utredning 
enligt motionärernas intentioner. 

Lars Claeson föreslår att fullmäktige antar yttrandet och att motionen 
därmed skall anses besvarad. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar yttrandet och motionen är därmed 
besvarad. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
Kommunfullmäktige  
Förslag Sven-Arne Karlsson (kd) föreslår att kommunstyrelsens förslag 

bifalles. 
Fullmäktiges beslut Kommunstyrelsens förslag bifalles. 

_____  
  
  
Expediering Kommunledningskontoret 
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 Sammanträdesdatum 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 

 
Kommunfullmäktige 2005-11-21 

Kommunstyrelsen 2005-11-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-25 

 
 Kf § 109  

 Ks § 106  

 Au § 301 Dnr 47/2005.041 

 
Förslag till budget 2006 och flerårsbudget 2007-2008 

Ärendebeskrivning Budgetberedningen har överlämnat förslag till budget för år 2006 och 
flerårsbudget för år 2007-2008. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar budgetberedningens förslag till budget för 
år 2006 och flerårsbudget för år 2007-2008. 

Kommunfullmäktige antar inriktningsmål för kommunstyrelsen och 
nämndernas verksamheter. 

Respektive nämnd får i uppdrag att om så erfordras revidera sina 
effektmål med hänsyn till tilldelade resurser och förändrade behov. 

Utdebiteringen för år 2006 fastställes till kronor 20:42 per skatte-
krona. 

Låneramen för rörelsekrediter fastställes till 25 000 000 kronor. 
Kommunstyrelsen  
Förslag Torbjörn Ahlin (c), Göran Arveståhl (m), Kerstin Cederström (fp) 

och Liselott Schöllin (kd) yrkar bifall till inlämnat gemensamt 
borgerligt budgetförslag. 

Björn Eriksson (s) föreslår att kommunfullmäktige antar budgetbe-
redningens förslag. 

Margareta Hultman-Brikell (v) yrkar bifall till det av vänsterpartiet 
inlämnade budgetförslaget. 

Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige antar budgetberedningens förslag till budget för 
år 2006 och flerårsbudget för år 2007-2008. 

Kommunfullmäktige antar inriktningsmål för kommunstyrelsen och 
nämndernas verksamheter. 

Respektive nämnd får i uppdrag att om så erfordras revidera sina 
effektmål med hänsyn till tilldelade resurser och förändrade behov. 

Utdebiteringen för år 2006 fastställes till kronor 20:42 per skatte-
krona. 

Låneramen för rörelsekrediter fastställes till 25 000 000 kronor. 
     forts. 
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 Sammanträdesdatum 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 

 

Kommunfullmäktige 2005-11-21 

Kommunstyrelsen 2005-11-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-25 

 
 Kf § 109 forts  

 Ks § 106 forts  

   
  
Reservationer Torbjörn Ahlin (c), Göran Arveståhl (m), Elisabet Centervärn (m), 

Kerstin Cederström (fp) och Liselott Schöllin (kd) reserverar sig till 
förmån för det gemensamma borgerliga budgetförslaget. 

Margareta Hultman-Brikell (v) reserverar sig till förmån för sitt för-
slag. 

Kommunfullmäktige  
Förslag Dan-Åke Moberg (s) och Björn Eriksson (s) föreslår att kommun-

styrelsens förslag bifalles. 

Annica Eriksson (s) föreslår att kommunstyrelsens förslag bifalles 
och att det borgerliga budgetförslaget och vänsterpartiets budget-
förslag avslås. 

Torbjörn Ahlin (c), Per Holm (kd) och Kerstin Cederström (fp) före-
slår att det gemensamma borgerliga förslaget antages. 

Göran Arveståhl (m) föreslår fullmäktige besluta 

att de kommande plusjobben skall tillsättas efter en jämställdhets-
modell där det anställs lika många invandrare som minst den procen-
tuella andelen invandrare i kommunen under förutsättning att dessa 
har nödvändiga kvalifikationer, 

att kommunen tillsätter en utredning med mål att skapa en ekonomisk 
likaställdhet för anhöriginvandrare som för övriga invandrare, 

att kommunen skall göra ett uttalande där vi välkomnar friskolor att 
ansöka om etablering och att detta gäller för såväl förskola grund-
skola som för gymnasieskola, 

att kommunen inrättar ett näringslivsråd för att förbättra och förstärka 
insatserna för ett rikt differentierat näringsliv, 

att fullmäktige inte ger anslag till ett ungdomscafé då detta bör 
genomföras på affärsmässiga grunder, kan inte så ske skall verksam-
heten upphandlas då anslagsbeloppet överstiger lägsta belopp där 
direktupphandling kan ske,  

att bifalla det borgerliga budgetförslaget. 
     forts. 
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Kommunfullmäktige 2005-11-21 
  
 Kf § 109  forts   
 

 

Kommunfullmäktige forts.  
Förslag forts Rolf Östman (v), Margareta Hultman-Brikell (v) föreslår att vänster-

partiets förslag till budget antages.  

Rolf Östman föreslår vidare bifall till förslaget till utredning om käll-
sortering som ingår i det borgerliga budgetförslaget. 

Mats Gunnarsson (mp) föreslår att att kommunstyrelsens förslag bi-
falles samt vidare att de i det borgerliga budgetförslaget att-satserna  
nr 2 ”kommunen förhandlar med föreningslivet om föreningsenga-
gemang i driften av de idrottsanläggningar där kommunen idag an-
svarar för driften”, nr 7 ”kommunen utreder förutsättningarna för 
hushållsnära källsortering” och nr 9 ”kommunen under 2006 inrättar 
ett näringspolitiskt råd” bifalles.  

Ajournering Förhandlingarna ajourneras kl 18.45. 

Förhandlingarna återupptas kl 19.10. 
Förslag forts  Elisabeth Berglund (v) föreslår att vänsterpartiets budgetförslag 

antages. 

Kerstin Lundqvist-Eriksson (fp) föreslår att det borgerliga budget-
förslaget antages. 

Marianne Arvidsson (s) och Carl-Gustav Thunström (s) föreslår att 
kommunstyrelsens förslag bifalles. 

Justering av förslag Avgivna förslag justeras. 
Propositionsordning Fullmäktige fastställer följande propositionsordning.  

Bifall till kommunstyrelsens förslag i de delar där motförslag inte 
finns ställs mot avslag. 

Därefter ställs bifall till kommunstyrelsens förslag mot bifall till det 
borgerliga förslaget och bifall till vänsterpartiets budgetförslag. 

I det fall det borgerliga förslaget ej vinner bifall ställs Gunnarssons 
förslag beträffande det borgerliga förslagets 2:a, 7:e och 9:e att-satser 
vart och ett bifall mot avslag. 

Därefter ställs Arveståhls tilläggsförslag vart och ett bifall mot 
avslag. 
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Kommunfullmäktige 2005-11-21 
  
 Kf § 109  forts   
  
Fullmäktiges beslut Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Samtliga tilläggs- och ändringsförslag avslås. 

Votering begärs beträffande Gunnarssons förslag om bifall till det 
borgerliga förslagets 7:e att-sats. På ordförandens fråga medger full-
mäktige att försöksvotering med handuppräckning genomföres. Efter 
genomförd försöksvotering konstaterar ordföranden att majoritet fö-
religger för avslag. Ytterligare begäran om votering göres ej. 

Fullmäktige har således beslutat: 

Budgetberedningens förslag till budget för år 2006 och flerårsbudget 
för år 2007-2008 antages. 

Inriktningsmål för kommunstyrelsen och nämndernas verksamheter 
antages. 

Respektive nämnd får i uppdrag att om så erfordras revidera sina 
effektmål med hänsyn till tilldelade resurser och förändrade behov. 

Utdebiteringen för år 2006 fastställes till kronor 20:42 per skatte-
krona. 

Låneramen för rörelsekrediter fastställes till 25 000 000 kronor. 
Reservationer Göran Arveståhl (m), Elisabet Ekestubbe (m), Mats Hellgren (m), 

Elisabet Centervärn (m) och Berry Keller (m) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för det gemensamma borgerliga budgetförslaget 
samt för Arveståhls övriga förslag. 

Torbjörn Ahlin (c), Anette Friman (c), Per-Arne Mårstad (c), Jang 
Engman (c), Helena Larserö (c), Herje Fahlén (fp), Kerstin 
Cederström (fp), Katrin Tensmyr (fp), Kerstin Lundqvist-Eriksson 
(fp), Per Holm (kd), Liselott Schöllin (kd), Sven-Arne Karlsson (kd) 
och Raymonda Kourie (kd) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
det gemensamma borgerliga förslaget. 

Rolf Östman (v), Margareta Hultman-Brikell (v) och Elisabeth 
Berglund (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för vänsterpartiets 
budgetförslag. 

Mats Gunnarsson (mp) reserverar sig mot beslutet till förmån för sina 
förslag. 
_____  

  
  
Expediering Kommunens nämnder 

Ekonomiavdelningen 
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Kommunfullmäktige 2005-11-21 

Kommunstyrelsen 2005-11-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-03 

 
 Kf § 110  
 Ks § 107  
 Au § 311 Dnr 282/2005.252 
 

Förvärv av fastigheten Kumla 13:46 

Ärendebeskrivning Köpekontrakt har upprättats där Kumla kommun förvärvar fastig-
heten Kumla Kumla 13:46 för en köpesumma om 660 000 kronor. 

Fastigheten är belägen i det område i Skogstorp där kommunen skis-
sat på en förtätad bostads- eller radhusbebyggelse. 

Köpekontraktet gäller under förutsättning att kommunfulläktige 
godkänner det. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige godkänner köpekontraktet. 
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
Fullmäktiges beslut Köpekontraktet godkännes. 

_____  
  
  
  
  
Expediering Ewa Pettersson 

Ekonomiavdelningen 
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Kommunfullmäktige 2005-11-21 

Kommunstyrelsen 2005-11-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-03 

 
 Kf § 111  
 Ks § 108  
 Au § 312 Dnr 285/2005.253 
 

Försäljning av fastigheten Sälen 8, Hagagatan 10 

Ärendebeskrivning Den del av fastigheten Sälen 5 som innehåller f d fritidshemmet med 
adress Hagagatan 10 har avstyckas och erhållit fastighetsbeteck-
ningen Sälen 8. 

Köpekontrakt har upprättats där Kumla kommun säljer fastigheten 
Sälen 8 för en köpesumma om 900 000 kronor. 

Köpekontraktet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige 
godkänner det. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige godkänner köpekontraktet. 
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
Fullmäktiges beslut Köpekontraktet godkännes. 

_____  
  
  
  
  
Expediering Ewa Pettersson 

Ekonomiavdelningen 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 9 
 Sammanträdesdatum 
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Kommunfullmäktige 2005-11-21 

Kommunstyrelsen 2005-11-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-18 

 
 Kf § 112  
 Ks § 109  
 Au § 290 Dnr 141/2004.600 
 

Förslag till barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla 
kommun 

Ärendebeskrivning FN:s generalförsamling antog 1989 konventionen om barns rättig-
heter. Där fastslås bland annat att barn under 18 år har egna rättig-
heter och fullt människovärde men även att barn har speciella behov 
av skydd och stöd. 

Den svenska regeringen tillsatte 1996 en barnkommitté som bland 
annat föreslog att varje kommun skulle ta fram en särskild barn- och 
ungdomshandlingsplan. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 16 maj 2001, § 168, 
att arbetet med att upprätta en barn- och ungdomshandlingsplan 
skulle påbörjas. En arbetsgrupp under ledning av kommunalrådet 
Annica Eriksson utarbetade förslag till mål för kommunens arbete 
enligt FN:s barnkonvention. Dessa mål antogs av kommunfullmäk-
tige den 15 oktober 2001, § 71. 

Kommunens utredningssekreterare har därefter arbetat fram ett för-
slag till barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kom-
mun. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 18 maj 2004, § 147, 
att planen som skulle sändas på remiss till berörda. 

Remissvaren har behandlats av delar av kommunens utredargrupp, 
och gruppen har i skrivelse från den 13 oktober 2005 inkommit med 
förslag till barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla 
kommun. 

Arbetsutskottet  
Förslag Annica Eriksson (s) föreslår att en för alla nämnder / styrelser gemen-

sam enkel barnchecklista upprättas som skall användas vid beredning 
av alla ärenden som skall beslutas i nämnder / styrelser. 

 Vidare föreslår Annica Eriksson att utredargruppen får i uppdrag att 
förenkla språket i planen, samt att synpunkten från elever från Via-
lundskolan om att fler fältarbetare behövs, kompletteras med kom-
mentaren att ytterligare en person kommer att anställas inom projekt 
Kumla mot narkotika. 

      forts. 
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Kommunfullmäktige 2005-11-21 

Kommunstyrelsen 2005-11-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-18 

 
 Kf § 112  forts  
 Ks § 109, forts  
 Au § 290, forts  
  
Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar förslag till barn- och ungdomspolitisk 

handlingsplan med Erikssons tillägg. 
Kommunstyrelsen  
 Det förslag som överlämnats till kommunstyrelsen har bearbetats 

enligt arbetsutskottets förslag.  
Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige antar det bearbetade förslaget till barn- och 

ungdomspolitisk handlingsplan. 
Kommunfullmäktige  
Förslag Annika Eriksson (s) föreslår att kommunstyrelsens förslag bifalles. 
Fullmäktiges beslut Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

_____  
  
  
  
  
  
  
Expediering Kommunens nämnder 
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Kommunfullmäktige 2005-11-21 

Kommunstyrelsen 2005-11-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-25 

 
 Kf § 113  
 Ks § 110  
 Au § 302 Dnr 281/2005.130 
 

Välkomnande av nya svenska medborgare 

Ärendebeskrivning Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 26 april 2005, § 134, 
att Kumla kommun från och med år 2006 vid en särskild ceremoni 
skall välkomna nyblivna svenska medborgare, folkbokförda i Kumla 
kommun. 

Administrativ handläggare Lars Claeson har i skrivelse från den 
20 oktober 2005 lämnat förslag till hur ett sådant välkomnande kan 
ske. 

Av förslaget framgår att välkomnandet sker på den svenska national-
dagen, och att de nyblivna svenska medborgarna bland annat får en 
minnesplakett med Kumla kommuns stadsvapen. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
Fullmäktiges beslut Förslaget antages. 

_____  
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Kommunfullmäktige 2005-11-21 
  
 Kf § 114 Dnr 18/2005.041 
  
 

Förslag till sammanträdesordning för år 2006 och januari 2007 
samt sättet för kungörelse och kallelse 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktiges presidium föreslår att sammanträden under 
2006 hålles den 24 januari, 27 februari, 20 mars, 24 april, 22 maj, 19 
juni, 18 september, 16 oktober, 20 november, 18 december, samt 
under 2007 den 23 januari. 

Presidiet föreslår också att sammanträdena hålles i Folkets Hus, 
Teatern, klockan 18.30, förutom sammanträdena i november och 
december som hålles klockan 17.00 och att presidiet får uppdraget att 
fastställa plats för sammanträdet i juni. 

Presidiet föreslår även att kungörelse om tid och plats för samman-
trädena förutom att anslås på kommunens anslagstavla införs i tid-
ningarna Nerikes Allehanda och Länsposten, samt publiceras på 
kommunens hemsida. 

Fullmäktiges beslut Förslaget bifalles. 
_____  
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Kommunfullmäktige 2005-11-21 
  
 Kf § 115 Dnr 287/2005.102 
  
 

Avsägelse av kommunalt uppdrag – Ingvar Lund 

Ärendebeskrivning Ingvar Lund (fp) har i skrivelse från den 28 oktober 2005 avsagt sig 
uppdraget som ersättare i fullmäktige. 

Fullmäktiges beslut Avsägelsen godkännes. 

Kommunen hemställer hos länsstyrelsen om sammanräkning för att 
utse ny ersättare efter Lund. 
_____  

  
  
  
  
Expediering Länsstyrelsen 

Lars Claesson 
Nils-Arne Björk 
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Kommunfullmäktige 2005-11-21 
  
 Kf § 116 Dnr 306/2005.101 
  
 

Kerstin Cederströms m fl motion angående ändrad placering av 
fullmäktiges ledamöter 

Ärendebeskrivning Kerstin Cederström (fp), Göran Arveståhl (m), Torbjörn Ahlin (c) 
och Per Holm (kd) har inlämnat en motion angående ändrad placering 
av fullmäktiges ledamöter. 

I motionen föreslås fullmäktige besluta att Kumla kommun utreder 
om det finns någon lokal som lämpar sig för den i motionen före-
slagna placeringen vid fullmäktiges sammanträden. 

Fullmäktiges beslut Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
_____  
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Kumla kommunfullmäktiges protokoll den    Bilaga 1 
 
Beslutande Socialdemokraterna Moderata Samlingspartiet 
 Sölve Persson Göran Arveståhl 
 Katarina Hansson Elisabet Ekestubbe 
 Dan-Åke Moberg Mats Hellgren 
 Annica Eriksson Elisabet Centervärn 
 Björn Eriksson Berry Keller 
 Carl-Gustav Thunström  
 Marianne Arvidsson Centerpartiet 
 Gun-Britt Andersson Torbjörn Ahlin 
 Christer Thörner Anette Friman tjg ers 
 Liselott Rehnman Per-Arne Mårstad tjg ers 
 Stefan Svensson tjg ers Jan Engman 
 Gulli Wallgren tjg ers Helena Larserö 
 Berndt Andersson  
 Lisbet Björklund Folkpartiet liberalerna 
 Britten Uhlin tjg ers Herje Fahlén 
 Gun-Britt Ahlin Kerstin Cederström 
 Roger Arvidsson Katrin Tensmyr 
 Eva Wilhelmsson Kerstin Lundqvist-Eriksson tjg ers 
 Bert Eriksson  
 Gunnel Kask Kristdemokraterna 
 Sten Persson Per Holm 
 Helen Persson tjg ers Liselott Schöllin 
 Sven-Inge Carlsson Sven-Arne Karlsson tjg ers 
  Raymonda Kourie 
 Vänsterpartiet  
 Rolf Östman Miljöpartiet 
 Margareta Hultman-Brikell Mats Gunnarsson tjg ers f om § 109
 Elisabeth Berglund  
   
   
   
Ej tjänstgörande ersättare Sven-Erik Dahlberg (s)  
   
   
   
Anmälda förhinder Thomas Andersson (s) Marguerite Landin (c) 
 Katarina Öberg (s) Maria Rönnbäck (c)  
 Sven-Ove Cederstrand (s) Tony Larsson-Malmberg (fp) 
 Kristina Davidsson (s) Göran Larsson (kd) 
   
   
Övriga närvarande Torild Hilmersson, sekr  
   

 


