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Kommunfullmäktige 2006-02-27 
  
 Kf § 1 Dnr 332/2005.007 

2/2006.007 
287/2005.102 

  
 

Inkomna skrivelser och rapporter 

 1 
 
 

2 
 

3 

Kumla kommuns revisorer har översänt rapport från Deloitte gällande 
granskning och utvärdering av projektet nybyggnation av Skogstorps-
skolan. 

Nerikes Brandkårs revisorer har översänt rapport gällande utvärde-
ring av räddningstjänsten Nerikes Brandkår. 

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

Fullmäktige beslutade den 21 november 2005, § 115, att godkänna 
avsägelsen samt hos länsstyrelsen begära sammanräkning för att utse 
ny ersättare efter Lund. 

Länsstyrelsen har genom beslut från den 7 december 2005 meddelat 
att till ny ersättare efter Lund har utsetts Kerstin Engelbertsson (fp). 

_____  
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 Sammanträdesdatum 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 

 

Kommunfullmäktige 2006-02-27 

Kommunstyrelsen 2006-02-15 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-01-31 

 
 Kf § 2  

 Ks § 12  

 Au § 13 Dnr 246/2005.820 

 
Berry Kellers m fl motion angående ombyggnad av gamla 
badhuset vid Solbacka 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 19 september 2005, § 98, en 
motion framlagd av Berry Keller (m), Jan Engman (c), Kerstin 
Cederström (fp) och Liselott Schöllin (kd), angående ombyggnad av 
gamla badhuset vid Solbacka till ett centralt rekreations- och aktivi-
tetshus. 

I motionen föreslås fullmäktige besluta att Kumla kommun utreder 
föreslagen ombyggnad av gamla badhuset där investering och drifts-
kostnad skall framgå, samt att medel avsätts i budgetberedningen 
2005. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 26 september 2005, 
§ 246, att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att lämna förslag 
till yttrande. 

Kultur- och fritidsnämnden har den 17 november 2005, § 54, beslutat 
föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Nämnden skriver i beslutet att de förslag som ställs i motionen bör 
bedömas i samband med det tilltänkta inomhusbadet vid Djupadals-
badet, och att någon investering i gamla badhuset vid Solbacka därför 
ej bör ske. 

Arbetsutskottet  
Förslag Torbjörn Ahlin (c) och Göran Arveståhl (m) föreslår att fullmäktige 

bifaller motionen. 

Dan-Åke Moberg (s) föreslår att fullmäktige avslår motionen. 
Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige avslår motionen. 
Reservationer Torbjörn Ahlin och Göran Arveståhl reserverar sig till förmån för sitt 

gemensamma förslag. 
     forts. 
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 Sammanträdesdatum 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 

 

Kommunfullmäktige 2006-02-27 

Kommunstyrelsen 2006-02-15 

 
 Kf § 2,  forts  

 Ks § 12,  forts  
Kommunstyrelsen  
Förslag Göran Arveståhl föreslår bifall till motionen. 

Torbjörn Ahlin föreslår bifall till motionen, samt att yrkandet i 
motionen om ”att medel avsätts i budgetberedningen 2005”, ändras 
till ”att medel avsätts i budgetberedningen 2006”. 

Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige avslår motionen. 
Reservationer Torbjörn Ahlin (c),  Göran Arveståhl (m), Elisabet Centervärn (m), 

Liselott Schöllin (kd) och Kerstin Cederström (fp) reserverar sig till 
förmån för Arveståhls och Ahlins förslag. 

Kommunfullmäktige  
Förslag Berry Keller (m), Kerstin Cederström (fp), Jan Engman (c), och 

Göran Arveståhl (m) föreslår att motionen bifalles. 

Dan-Åke Moberg (s) föreslår att kommunstyrelsens förslag bifalles. 
Fullmäktiges beslut Motionen avslås. 
Reservationer Göran Arveståhl (m), Elisabeth Ekestubbe (m),  Mats Hellgren (m), 

Elisabet Centervärn (m), Berry Keller (m), Torbjörn Ahlin (c), 
Marguerite Landin (c), Maria Rönnbäck (c), Jan Engman (c),  
Helena Larserö (c), Herje Fahlén (fp), Kerstin Cederström (fp), 
Katrin Tensmyr (fp), Tony Larsson-Malmberg (fp), Per Holm (kd), 
Liselott Schöllin (kd), Sven-Arne Karlsson (kd) och Raymonda 
Kourie (kd) reserverar sig mot beslutet till förmån för bifall till 
motionen. 
_____  

  
  
  
Expediering Kultur- och fritidsnämnden 
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 Sammanträdesdatum 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 

 
Kommunfullmäktige 2006-02-27 

Kommunstyrelsen 2006-02-15 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-01-31 

 
 Kf § 3  

 Ks § 13  

 Au § 14 Dnr 114/2005.020 

 
Dan-Åke Mobergs motion om en gemensam personalpolitik i 
Kumla kommun 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 18 april 2005, § 63, en motion 
framlagd av Dan-Åke Moberg (s) om en gemensam personalpolitik i 
Kumla kommun. I motionen föreslås fullmäktige besluta 
att personalfrågorna tydliggörs på ett bättre sätt och att personal-
chefens roll stärks till att gälla ett tydligt ansvar att tillse så att perso-
nalfrågorna blir lika behandlade i hela kommunen, samt att alla 
personalsekreterare tydligare underställs personalchefen, 
att kommunstyrelsens ansvar för personalfrågorna blir tydligare ge-
nom att täta rapporter kring personalfrågor redovisas, i första hand till 
kommunstyrelsens arbetsutskott, men också några gånger per år ge-
nom en större information till hela kommunstyrelsen, 
att ekonomichefens roll stärks när det gäller anställning av ekonomer, 
att kanslichefen får ta ett större ansvar när det gäller anställningar av 
utredningssekreterare då samordning i utredningar ofta förekommer. 
Kanslichefen ska även ha ett samordnat ansvar för kommunens 
utredningssekreterare, 
att anställningar av chefer bereds i samverkan mellan kommundirek-
tören och personalchefen samt kommunstyrelsens ordförande. Beslut 
tas av kommunstyrelse, samt 
att en särskild tjänst som personalsekreterare inrättas med huvud-
sakligt ansvar för kommunledningskontoret för att nå en bättre 
samordning mellan de olika enheterna. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 26 april 2005, § 139, 
att ge kommunledningskontoret i uppdrag att lämna förslag till 
yttrande. 
Kommundirektör Thage Arvidsson har i skrivelse från den 
18 januari 2006, lämnat förslag till yttrande. 
Thage Arvidsson föreslår att kommunfullmäktige beslutar att i allt 
väsentligt tillstyrka motionen, att uppdra åt kommunledningskontoret 
att göra en allmän översyn av berörda reglementen och där göra de 
förändringar som motionären framhåller och som framgår av 
motionssvaret, samt att motionen därmed skall anses besvarad. 

    forts. 
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 Sammanträdesdatum 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 

 
Kommunfullmäktige 2006-02-27 

Kommunstyrelsen 2006-02-15 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-01-31 

 
 KF § 3  

 Ks § 13, forts  

 Au § 14, forts  
Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige beslutar att i allt väsentligt tillstyrka motionen, 

uppdrar åt kommunledningskontoret att göra en allmän översyn av 
berörda reglementen och där göra de förändringar som motionären 
framhåller och som framgår av motionssvaret, samt att motionen 
därmed skall anses besvarad. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
Kommunfullmäktige  
Förslag Mats Gunnarsson (mp) och Mats Hellgren (m) föreslår att ärendet 

återremitteras. 

Margareta Hultman-Brikell (v) föreslår att ordet ”muntligt” sidan 5 
stycke 6 i förslaget till yttrande ändras till ”skriftligt”. 

Annica Eriksson (s) föreslår att motionen bifalles. 
Propositionsordning Bifall till förslaget om återremiss ställs mot att ärendet avgörs idag. 

Om ärendet skall avgöras idag ställs övriga förslag under proposition.
Fullmäktiges beslut Ordföranden finner att ärendet skall avgöras idag. 

Votering begärs. På ordförandens fråga medger fullmäktige att 
försöksvotering med handuppräckning genomföres. Efter genomförd 
försöksvotering konstaterar ordföranden att mer än en tredjedel av 
fullmäktiges ledamöter röstar för återremiss. Ytterligare begäran om 
votering göres ej. 

Fullmäktige har således beslutat att ärendet återremitteras. 
_____  
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Kommunfullmäktige 2006-02-27 

Kommunstyrelsen 2006-02-15 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-02-07 

 
 Kf § 4  

 Ks § 14  

 Au § 28 Dnr 306/2005.101 

 
Kerstin Cederströms m fl motion angående ändrad placering av 
fullmäktiges ledamöter 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 21 november 2005, § 116, en 
motion framlagd av Kerstin Cederström (fp), Göran Arveståhl (m), 
Torbjörn Ahlin (c) och Per Holm (kd) 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. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 29 november 2005, 
§ 338, att ge kommunledningskontoret i uppdrag att lämna förslag till 
yttrande. 

Administrativ handläggare Lars Claeson har i skrivelse från den 
1 februari 2006 inkommit med förslag till yttrande. 

Av yttrandet framgår att den lokal som är lämplig för den i motionen 
föreslagna placeringen vid fullmäktiges sammanträden, är Husaren i 
Folkets Hus. 

Arbetsutskottet  
Förslag Dan-Åke Moberg (s) föreslår att fullmäktige beslutar att fullmäktiges 

sammanträden även i fortsättningen förläggs till Teatern. 

Torbjörn Ahlin (c) föreslår att fullmäktige beslutar att fullmäktiges 
sammanträden i fortsättningen förläggs till Husaren. 

Arbetsutskottets förslag Fullmäktige beslutar att fullmäktiges sammanträden även i fortsätt-
ningen förläggs till Teatern. Motionen är därmed besvarad. 

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

Kommunstyrelsen Göran Arveståhl (m) och Margareta Hultman-Brikell (v) föreslår att 
fullmäktige beslutar att fullmäktiges sammanträden i fortsättningen 
förläggs till Husaren. 

Kommunstyrelsens förslag Fullmäktige beslutar att fullmäktiges sammanträden även i fortsätt-
ningen förläggs till Teatern. Motionen är därmed besvarad. 

    forts. 
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Kommunfullmäktige 2006-02-27 

Kommunstyrelsen 2006-02-15 

 
 Kf § 4,  forts.  

 Ks § 14,  forts  
Reservationer Torbjörn Ahlin (c),  Göran Arveståhl (m), Elisabet Centervärn (m), 

Liselott Schöllin (kd), Kerstin Cederström (fp) och Margareta Hult-
man-Brikell (v) reserverar sig till förmån för Arveståhls och Hult-
man-Brikells förslag. 

Kommunfullmäktige  
Förslag Kerstin Cederström (fp), Torbjörn Ahlin (c), Elisabeth Berglund (v) 

och Göran Arveståhl (m) föreslår att fullmäktiges sammanträden i 
fortsättningen förläggs till Husaren. 

Per Holm (kd) föreslår att tre fullmäktigesammanträden per år 
förläggs till andra lokaler. 

Annica Eriksson (s) föreslår att kommunstyrelsens förslag bifalles. 
Propositionsordning Fullmäktige godkänner följande propositionsordning. 

Bifall till kommunstyrelsens förslag ställs mot bifall till Cederströms 
m.fl förslag. 

Fullmäktiges beslut Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Reservationer Göran Arveståhl (m), Elisabeth Ekestubbe (m),  Mats Hellgren (m), 

Elisabet Centervärn (m), Berry Keller (m), Torbjörn Ahlin (c), 
Marguerite Landin (c), Maria Rönnbäck (c), Jan Engman (c),  
Helena Larserö (c), Herje Fahlén (fp), Kerstin Cederström (fp), 
Katrin Tensmyr (fp), Tony Larsson-Malmberg (fp), Per Holm (kd), 
Liselott Schöllin (kd), Sven-Arne Karlsson (kd), Raymonda Kourie 
(kd), Åsa Häggström (v), Margareta Hultman-Brikell (v) och 
Elisabeth Berglund (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Cederströms m.fl. förslag. 
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Kommunfullmäktige 2006-02-27 

Kommunstyrelsen 2006-02-15 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-01-31 

 
 Kf § 5  

 Ks § 15  

 Au § 15 Dnr 22/2006.252 
 

Förvärv av fastigheten Pliggen 26, Kumla kommun 

Ärendebeskrivning Köpekontrakt har upprättats där Kumla kommun köper fastigheten 
Kumla Pliggen 26 för en köpesumma av 627 000 kronor. Tillträ-
desdag den 1 mars 2006. 

Köpekontraktet gäller under förutsättning att det godkänns av 
kommunfullmäktige. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige godkänner köpekontraktet. 
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
Fullmäktiges beslut Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

_____  
  
  
  
Expediering Ewa Pettersson 

Ekonomiavdelningen 
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Kommunfullmäktige 2006-02-27 

Kommunstyrelsen 2006-02-15 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-02-07 

 
 Kf § 6  

 Ks § 16  

 Au § 29 Dnr 34/2006.252 

 
Förvärv av fastigheten Myggan 3, Kumla kommun 

Ärendebeskrivning Köpekontrakt har upprättats där Kumla kommun köper fastigheten 
Kumla Myggan 3, adress Bragevägen 4, för en köpesumma av 
1 200 000 kronor. 

Fastigheten är belägen intill den planerade bebyggelsen i kvarteret 
Myggan och ingår i kommunens framtida exploateringsområde i 
nordvästra Kumla. 

Tillträdesdag den 1 augusti 2006. 

Köpekontraktet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige 
godkänner köpekontraktet. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige godkänner köpekontraktet. 
Kommunstyrelsen  
Förslag Annica Eriksson (s) föreslår att det av den barnkontrollista som 

medföljer handlingarna skall framgå att ärendet berör barn. 
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet med Erikssons tilläggsförslag. 
Fullmäktige  
Fullmäktiges beslut Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

_____  
  
  
  
Expediering Ewa Pettersson 

Ekonomiavdelningen 
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Kommunfullmäktige 2006-02-27 

Kommunstyrelsen 2006-02-15 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-02-14 

 
 Kf § 7  

 Ks § 17  

 Au § 43 Dnr 49/2006.252 

 
Förvärv av fastigheten Stene 1:48, Kumla kommun 

Ärendebeskrivning Köpekontrakt har upprättats där Kumla kommun köper fastigheten 
Kumla Stene 1:48, adress Sillagatan 6, för en köpesumma av 
1 000 000 kronor. Fastigheten ligger intill Stene skola.  

Tillträdesdag den 2 maj 2006. 

Köpekontraktet gäller under förutsättning att det godkänns av 
kommunfullmäktige. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige godkänner köpekontraktet. 
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
Fullmäktiges beslut Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

_____  
  
  
  
Expediering Ewa Pettersson 

Ekonomiavdelningen 
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Kommunfullmäktige 2006-02-27 

Kommunstyrelsen 2006-01-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-12-13 

 
 Kf § 8  

 Ks § 3  

 Au § 353 Dnr 89/2005.026 

 
Förslag till jämställdhetspolicy för Kumla kommun 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige antog den 23 januari 1995, § 6, en jämställd-
hetsplan för Kumla kommun. Fullmäktige har därefter beslutat om 
ändringar i planen 1997 och 1999. 

Kommunstyrelsen beslutade den 6 april 2005, § 50, att återremittera 
ett ärende som bland annat innebar ett förslag till ny jämställdhets-
plan för Kumla kommun. 

Personalavdelningen har den 28 november 2005, inkommit med för-
slag till ny jämställdhetspolicy för Kumla kommun. Centrala samver-
kansgruppen har den 31 oktober 2005, § 33, beslutat godkänna 
förslaget. 

Förslaget ersätter tidigare antagen jämställdhetsplan för Kumla 
kommun. 

Arbetsutskottet  
Förslag Dan-Åke Moberg (s) föreslår att personalavdelningen får i uppdrag 

att utvärdera jämställdhetspolicyn efter tre år. 
Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar förslag till jämställdhetspolicy för Kumla 

kommun med Mobergs tilläggsförslag. 

Förslaget ersätter tidigare antagen jämställdhetsplan för Kumla 
kommun. 

Kommunstyrelsen  
Förslag Margareta Hultman-Brikell (v) föreslår att den första rubriken skall 

ha lydelsen: Definition av jämställdhet i arbetslivet (ändringsförslag 
med kursiv stil).  

Vidare föreslår Hultman-Brikell att sista meningen under rubriken 
Åtgärder på sidan 2, punkt 3, ”Vid behov skall särskilt stöd ges till 
kvinnliga chefer”, stryks. 

Per Holm (kd) föreslår att skrivningen på sidan 2, under rubriken 
Rekrytering / utbildning, andra styckets första mening, skall ha 
lydelsen: Att höja den allmänna utbildningsnivån hos kommunens 
anställda till lägst 3-årig gymnasiekompetens, alternativt annan 
    forts.  
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Kommunfullmäktige 2006-02-27 

Kommunstyrelsen 2006-01-11 

 
 Kf § 8,  forts  

 Ks § 3,  forts  
  
Förslag, forts individuellt anpassad utbildning, har länge varit en ambition och 

många har under de senaste åren också skaffat sig den kompetensen 
(ändringsförslag med kursiv stil). 

Torbjörn Ahlin (c) föreslår att det under avsnittet Lön på sidan 4 skall 
finnas uppgifter om medianlön istället för medellön. 

Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige antar förslag till jämställdhetspolicy för Kumla 
kommun med Hultman-Brikells, Holms och Ahlins ändringsförslag. 
Personalavdelningen får i uppdrag att utvärdera jämställdhetspolicyn 
efter tre år. 

Förslaget ersätter tidigare antagen jämställdhetsplan för Kumla 
kommun. 

Kommunfullmäktige  
Förslag Elisabeth Berglund (v), Annica Eriksson (s) och Mats  

Gunnarsson (mp) föreslår att kommunstyrelsens förslag bifalles. 
Fullmäktiges beslut Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

_____  
  
  
  
Expediering Personalavdelningen 

Kommunens nämnder 
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Kommunfullmäktige 2006-02-27 

Kommunstyrelsen 2006-01-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-12-13 

 
 Kf § 9  

 Ks § 4  

 Au § 354 Dnr 89/2005.026 

 
Förslag till handlingsplan mot kränkande särbehandling och 
sexuella trakasserier 

Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen antog den 11 januari 1995, § 7, en handlingsplan 
mot sexuella trakasserier. 

Personalavdelningen har den 28 november 2005, inkommit med för-
slag till handlingsplan mot kränkande särbehandling och sexuella 
trakasserier. 

Centrala samverkansgruppen har den 31 oktober 2005, § 33, beslutat 
godkänna förslag till ny handlingsplan mot kränkande särbehandling 
och sexuella trakasserier. 

Förslaget ersätter nuvarande handlingsplan mot sexuella trakasserier. 
Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar förslag till handlingsplan mot kränkande 

särbehandling och sexuella trakasserier. 

Förslaget ersätter nuvarande handlingsplan mot sexuella trakasserier. 
Kommunstyrelsen  
Förslag  Margareta Hultman-Brikell (v) föreslår att den första och andra 

rubriken skall ha lydelsen: Definition av kränkande särbehandling i 
arbetslivet respektive Definition av sexuella trakasserier i arbetslivet 
(ändringsförslag med kursiv stil). 

Torbjörn Ahlin (c) föreslår att det av skrivningen under rubriken 
Anmälan av trakasserier skall framgå att ansvaret för den skriftliga 
dokumentationen av anmälan ligger på den som tar emot anmälan. 

Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige antar förslag till handlingsplan mot kränkande 
särbehandling och sexuella trakasserier med Hultman-Brikells och 
Ahlins ändringsförslag. 

Förslaget ersätter nuvarande handlingsplan mot sexuella trakasserier. 
Kommunfullmäktige  
Förslag Annica Eriksson (s) föreslår att kommunstyrelsens förslag bifalles. 
Fullmäktiges beslut Bifall till kommunstyrelsens förslag 
  

Expediering Personalavdelningen 
Kommunens nämnder 
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Kommunfullmäktige 2006-02-27 

Kommunstyrelsen 2006-01-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-12-06 

 
 Kf § 10  

 Ks § 5  

 Au § 341 Dnr 153/2005.702 

 
Förslag till ändring av riktlinjer och taxa för serveringstillstånd 

Ärendebeskrivning Alkoholhandläggare Patrik Germer lämnade i april 2005 förslag till 
ändringar i riktlinjer och taxa för serveringstillstånd. 

Sydnärkesgruppen beslutade den 27 april 2005, § 9, att remittera 
ärendet till respektive medlemskommun för synpunkter. 

Arbetsutskottet föreslog den 14 juni 2005, § 203, att i de delar där det 
enligt förslaget kommer att ske en höjning av taxor och avgifter, för-
orda en höjning på 10 % samt att avgifter och taxor skall vara fortsatt 
indexreglerade.  

Vidare föreslog arbetsutskottet att avgiften för den rörliga tillsynsav-
giften debiteras halvårsvis i förväg och justeras i efterhand vid behov. 
Den nya lydelsen under 4.3 Ansökningsavgifter, punkt 8, skall 
formuleras så att tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten är 
möjlig även för en tidsperiod längre än två månader.  

Sydnärkesgruppen beslutade den 14 september 2005, § 14, bland 
annat att beakta kommunernas synpunkter och att rekommendera 
kommunerna att anta det bearbetade förslaget. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar förslag till riktlinjer och taxa för server-
ingstillstånd att gälla från och med den 1 februari 2006. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
Kommunfullmäktige  
Förslag Ordföranden föreslår att taxan skall gälla från den 1 mars 2006. 
Fullmäktiges beslut Förslaget till riktlinjer och taxa för serveringstillstånd antages att 

gälla från och med den 1 mars 2006. 
_____  

  
  
  
Expediering Patrik Germer 
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Kommunfullmäktige 2006-02-27 

Kommunstyrelsen 2006-01-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-01-10 

 
 Kf § 11  

 Ks § 6  

 Au § 1 Dnr 320/2005.701 

 
Samverkansavtal mellan kommunerna och landstinget i Örebro 
län inom hälso- och sjukvård och socialtjänst 

Ärendebeskrivning Kommunförbundet Örebro län och Örebro läns landsting har den 
15 december 2005 inkommit med förslag till nytt samverkansavtal 
mellan kommunerna och landstinget i Örebro län inom hälso- och 
sjukvård och socialtjänst. 

Det nu gällande samverkansavtalet går ut vid årsskiftet 2005/2006 
och ett förslag till nytt avtal har tagits fram, med vissa ändringar från 
det nuvarande avtalet. 

Det nya avtalet föreslås gälla tills vidare, och kan sägas upp av 
parterna var för sig med en uppsägningstid på 6 månader. 

Samverkansgruppen för hälso- och sjukvård och äldreomsorg inom 
Örebro län beslutade vid sammanträde den 4 oktober 2005 att 
godkänna avtalet. Samverkansgruppen beslutade även att rekommen-
dera länets kommuner och landstinget att anta samverkansavtalet att 
gälla från 1 januari 2006.  

Socialnämnden beslutade den 20 december 2005, § 93, att godkänna 
samverkansavtalet. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige godkänner samverkansavtalet. 
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
Fullmäktiges beslut Samverkansavtalet godkännes. 

_____  
  
  
  
Expediering Örebro läns landsting 
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Kommunfullmäktige 2006-02-27 
  
 Kf § 12   
  
 

Upphörande av kommunalt uppdrag – Lena Nilsson 

Ärendebeskrivning Lena Nilsson (v), ersättare i barn- och utbildningsnämnden, har flyttat 
från kommunen och huvudregeln är då enligt kommunallagen 
(1991:900) 4 kap 8 §, att uppdraget upphör. 

Förslag Valutskottet föreslår Denis Nilsson (v) till ny ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden. 

Fullmäktiges beslut Enligt valutskottets förslag. 
_____  

  
  
  
Expediering Lena Nilsson 

Denis Nilsson 
Barn- och utbildningsnämnden 
Lars Claesson 
Nils-Arne Björk 
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Kommunfullmäktige 2006-02-27 
  
 Kf § 13  Dnr 52/2006.189 
  
 

Margareta Hultman Brikells och Åsa Häggströms motion om 
feriepraktik för ungdom 

Ärendebeskrivning Margareta Hultman Brikell (v) och Åsa Häggström (v) har inlämnat 
en motion om feriepraktik för ungdom. 

I motionen föreslås fullmäktige besluta att alla ungdomar i Kumla 
kommun mellan 15 och 18 år erbjuds feriepraktik. 

Fullmäktiges beslut Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
_____  
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Kommunfullmäktige 2006-02-27 
  
 Kf § 14 Dnr 73/2006.026 
  
 

Tony Larsson Malmbergs motion om jämställdhet för 
funktionshindrade 

Ärendebeskrivning Tony Larsson Malmberg (fp) har inlämnat en motion om jämställdhet 
för funktionshindrade. 

I motionen föreslås fullmäktige besluta att genomföra en skyndsam 
översyn av stöd till funktionshindrade utifrån ett 
jämställdhetsperspektiv. 

Fullmäktiges beslut Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
_____  
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Kommunfullmäktige 2006-02-27 
  
 Kf § 15 Dnr 51/2006.109 
  
 

Elisabeth Berglunds och Rolf Östmans motion angående  
Piteå-uppropet. 

Ärendebeskrivning Elisabeth Berglund (v) och Rolf Östman (v) har inlämnat en motion 
angående det så kallade Pieteå-uppropet. Uppropet är en protest mot 
bordeller och gatuprostitution i anslutning till fotbolls-VM i 
Tyskland. 

I motionen föreslås att Kumla kommunfullmäktige undertecknar 
Piteå-uppropet.  

Fullmäktiges beslut Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
_____  
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Kommunfullmäktige 2006-02-27 
  
 Kf § 16 Dnr 81/2006.312 
  
 

Mats Gunnarssons motion angående förbättrade cykelvägar 
mellan tätorterna Kumla och Hallsberg 

Ärendebeskrivning Mats Gunnarsson (mp) har inlämnat en motion angående förbättrade 
cykelvägar mellan tätorterna Kumla och Hallsberg. 

I motionen föreslås fullmäktige besluta att kommunledningen i 
Kumla samarbetar med dito i Hallsberg så att en fungerande cykelväg 
mellan orterna Hallsberg och Kumla etableras och marknadsförs. 

Fullmäktiges beslut Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
_____  
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Kommunfullmäktige 2006-02-27 
  
 Kf § 17 Dnr 82/2006.048 
  
 

Mats Gunnarssons motion angående betalningsrutiner för  
Kumla kommun 

Ärendebeskrivning Mats Gunnarsson (mp) har inlämnat en motion angående 
betalningsrutiner för kommunen. 

Fullmäktiges beslut Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
_____  

 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 23 
 Sammanträdesdatum 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 

 

Kommunfullmäktige 2006-02-27 
  
 Kf § 18 Dnr 33/2006.539 
  
 

Medborgarförslag angående helgturer inom stadstrafiken. 

Ärendebeskrivning Ett medborgarförslag har inkommit angående helgturer inom 
stadstrafiken. 

I medborgarförslaget föreslås fullmäktige besluta att linje 780 även 
skall gå någon tur lördag och söndag under vinterhalvåret. 

Fullmäktiges beslut Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
_____  

 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 24 
 Sammanträdesdatum 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 

 

Kommunfullmäktige 2006-02-27 
  
 Kf § 19 Dnr 62/2006.609 
  
 

Maria Rönnbäcks interpellation angående kommunikation 
mellan föräldrar och barn- och utbildningsförvaltningen 

Ärendebeskrivning Maria Rönnbäck (c) har inlämnat en motion till kommunstyrelsens 
ordförande angående kommunikation mellan föräldrar och barn- och 
utbildningsförvaltningen. 
I interpellationen ställs följande fråga: När blir det möjligt att 
använda sig av detta (mail, sms, röstmeddelande etc.) också i 
kommunikation med skola och barnomsorg i Kumla kommun? 

Fullmäktiges beslut Interpellationen får framställas. 

Interpellationen överlämnas till kommunstyrelsens ordförande. 
_____  

  
  
  
Expediering Dan-Åke Moberg 
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Kommunfullmäktige 2006-02-27 
  
 Kf § 20 Dnr 80/2006.109 
  
 

Mats Gunnarssons fråga angående stöd för Piteå-uppropet 

Ärendebeskrivning Mats Gunnarsson (mp) har inlämnat en fråga till kommunstyrelsens 
ordförande angående stöd för Piteå-uppropet. 

Fullmäktiges beslut Frågan får ställas. 

Frågan överlämnas till kommunstyrelsens ordförande. 
_____  

  
  
  
Expediering Dan-Åke Moberg 
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Kumla kommunfullmäktiges protokoll den 27 februari 2006  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 Marguerite Landin 
 Britten Uhlin tjg ers Maria Rönnbäck 
 Thomas Andersson Jan Engman 
 Irene Östlund tjg ers Helena Larserö 
 Berndt Andersson  
 Thomas Bäck tjg ers Folkpartiet liberalerna 
 Sven-Ove Cederstrand Herje Fahlén 
 Gun-Britt Ahlin Kerstin Cederström 
 Roger Arvidsson Katrin Tensmyr 
 Stefan Svensson tjg ers Tony Larsson-Malmberg 
 Bert Eriksson  
 Gunnel Kask Kristdemokraterna 
 Sten Persson Per Holm 
 Kristina Davidsson Liselott Schöllin 
 Sven-Inge Carlsson Sven-Arne Karlsson 
  Raymonda Kourie 
 Vänsterpartiet  
 Åsa Häggström tjg ers Miljöpartiet 
 Margareta Hultman-Brikell Mats Gunnarsson tjg ers 
 Elisabeth Berglund  
   
   
Ej tjänstgörande ersättare Sven-Erik Dahlberg (s) Jan Nilsson (mp) 
   
   
Anmälda förhinder Liselott Rehnman (s) Eva Wilhelmsson (s) 
 Katarina Öberg (s) Rolf Östman (v) 
 Lisbet Björklund (s) Göran Larsson (kd) 
   
   
Övriga närvarande Torild Hilmersson, sekr  
   

 


