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 Sammanträdesdatum 
  

 Utdragsbestyrkande 
 

Kommunfullmäktige   2006-10-16 
 
 
Plats Kumla Folkets Hus, Teatern 
Tid Måndagen den 16 oktober 2006, kl 18.30-19.30 
   
Beslutande Se bilaga 1  
   
Övriga deltagare Se bilaga 1  
   
Utses att justera protokollet Roger Arvidsson Helena Larserö 
   
Tid och plats för justering Stadshuset, kansliavdelningen 
 Torsdag den 19 oktober 2006, kl 17.00 
   
   
   
Sekreterare ….................................................. §§ 101-110 
 Sara Klerestam  
   
   
   
Ordförande …..................................................  
 Sölve Persson  
   
   
   
Justerare ….................................................. …..................................................
 Roger Arvidsson Helena Larserö 
   
 
 
 Anslag/Bevis 
 Protokoll är justerat 
 

Styrelse/Nämnd Kommunfullmäktige 
  
Sammanträdesdatum 2006-10-16 
    
Datum för uppsättande 2006-10-20 Datum för nedtagande 2006-11-13 
  
Förvaringsplats Kommunledningskontoret 
  
  
  
Underskrift …................................................... 
 Lars Claesson 
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Kommunfullmäktige 2006-10-16 

Kommunstyrelsen 2006-10-04 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-09-26 

 
 Kf § 101  

 Ks § 99  

 Au § 276 Dnr 173/2006.739 

 
Medborgarförslag om hjälpmedel till brukare inom omsorgen för 
att möjliggöra bad i Kumlahallen och Kumlasjön 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 22 maj 2006, § 60, ett medbor-
garförslag om hjälpmedel till brukare inom omsorgen för att möjlig-
göra bad i Kumlahallen och Kumlasjön. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 30 maj 2006, § 189, 
att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att lämna förslag till 
yttrande. 

Kultur- och fritidsnämnden har den 7 september 2006, § 46, föreslagit 
att kommunfullmäktige beslutar att en grundlig utredning genomförs i 
samband med projekteringen av en ny planerad simhall i syfte att 
införskaffa hjälpmedel som underlättar bad och träning för personer 
med olika typer av funktionshinder. 

  
Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige beslutar att en grundlig utredning genomförs i 

samband med projekteringen av en ny planerad simhall i syfte att 
införskaffa hjälpmedel som underlättar bad och träning för personer 
med olika typer av funktionshinder. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
Fullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att en grundlig utredning skall 

genomföras i samband med projekteringen av en ny planerad simhall 
i syfte att införskaffa hjälpmedel som underlättar bad och träning för 
personer med olika typer av funktionshinder. Motionen skall därmed 
anses vara besvarad. 

_____ 
 
 

 
  
  
  
Expediering Ann-Louise Axberg 

Kultur- och fritidsnämnden 
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Kommunfullmäktige 2006-10-16 

Kommunstyrelsen 2006-10-04 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-09-26 

 
 Kf § 102  

 Ks § 100  

 Au § 277 Dnr 99/2006.860 

 
Dan-Åke Mobergs motion gällande kulturstråk genom Kumla 
kommun 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 20 mars 2006, § 35, en motion 
inlämnad av Dan-Åke Moberg (s) gällande kulturstråk genom Kumla 
kommun. 

I motionen föreslås att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att 
iordningställa ett eller flera kulturstråk i Kumla kommun där guid-
ning sker vid olika former av konstvandringar. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 9 maj 2006, § 162, att 
ge kultur- och fritidnämnden i uppdrag att lämna förslag till yttrande. 

Kultur- och fritidsnämnden har den 7 september 2006, § 47, antagit 
ett yttrande som bland annat innebär att kulturavdelningen får i upp-
drag att anordna guidade konstvandringar med start sommarsäsongen 
2007. 

Av yttrandet framgår också att kulturavdelningen får i uppdrag att 
utarbeta en broschyr med bland annat markerade promenadslingor 
och kortare beskrivning av konstverk längs dessa.  

  
Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar kultur- och fritidsnämndens yttrande. 

Motionen skall därmed anses som besvarad. 
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
Fullmäktiges beslut Kommunfullmäktige antar kultur- och fritidsnämndens yttrande. 

_____ 
  
  
  
  
EWxpediering Kultur- och fritidsnämnden 
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Kommunfullmäktige 2006-10-16 

Kommunstyrelsen 2006-10-04 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-10-03 

 
 Kf § 103  

 Ks § 101  

 Au § 300 Dnr 189/2006.050 

 
Mats Gunnarssons motion om att göra Kumla till ”fair trade 
city” 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 22 maj 2006, § 64, en motion 
framlagd av Mats Gunnarsson (mp) om att göra Kumla till ”fair trade 
city”. 

I motionen föreslås fullmäktige besluta att kommunen vidtar de mått 
och steg som krävs för att bli klassad som ”fair trade city”. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 30 maj 2006, § 193, 
att ge kommunledningskontoret i uppdrag att lämna förslag till 
yttrande. 

Inköpssamordnare Harry Matteusson har i skrivelse från den 4 
september 2006 lämnat förslag till yttrande. 

Harry Matteusson föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå 
motionen. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige avslår motionen. 
Kommunstyrelsen  
Förslag Margareta Hultman-Brikell (v) yrkar på återremiss av ärendet. 
Propositionsordning Bifall till förslaget om återremiss ställs mot att kommunstyrelsen 

behandlar motionen idag. 
Kommunstyrelsens beslut Ordföranden finner att kommunstyrelsen skall behandla motionen 

idag. 
Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige avslår motionen. 
Reservation Margareta Hultman-Brikell reserverar sig till förmån för sitt eget för-

slag. 
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Kommunfullmäktige 2006-10-16 
  

 Kf § 103 forts, Dnr 189/2006.050 
  
 

Mats Gunnarssons motion om att göra Kumla till ”fair trade 
city” 

Fullmäktige  
Förslag Mats Gunnarsson (mp) yrkar bifall till motionen. 

Annica Eriksson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Rolf Östman (v) yrkar återremiss av motionen. 

Mats Hellgren (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Maria Rönnbäck (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Tony Larsson-Malmberg (fp) yrkar återremiss av motionen.  
Propositionsordning Bifall till förslaget om återremiss ställs mot att ärendet avgörs idag. 

Om ärendet skall avgöras idag ställs övriga förslag under proposition. 

Bifall till kommunstyrelsens förslag ställs mot bifall till motionen. 
Votering Votering begärs. På ordförandes fråga medger fullmäktige att 

försöksvotering med handuppräckning genomföres. Efter genomförd 
försöksvotering konstaterar ordföranden att mer än två tredjedelar av 
fullmäktiges ledamöter röstar för att ärendet skall avgöras idag. 
Ytterligare begäran om votering göres ej. 

Ordföranden finner att ärendet skall avgöras idag. 
Fullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

_____ 
 
 

 
  
  
  
Expediering Inköpssamordnare Harry Matteusson, Ekonomiavdelningen 
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Kommunfullmäktige 2006-10-16 

Kommunstyrelsen 2006-10-04 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-10-03 

 
 Kf § 104  

 Ks § 102  

 Au § 301 Dnr 222/2006.005  

 
Mats Gunnarssons motion om förbättrad information till 
medborgare via webben 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 19 juni 2006, § 77, en motion 
från Mats Gunnarsson (mp) om förbättrad information till medbor-
gare via webben. 

I motionen föreslås fullmäktige besluta att kommunledningen i 
Kumla utvecklar tillgängligheten av olika handlingar på hemsidan 
enligt det resonemang som förs i motionen.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 22 augusti 2006, § 
227, att ge kommunledningskontoret i uppdrag att lämna förslag till 
yttrande. 

Utredare Maria Neselius har i skrivelse från den 22 augusti 2006 
lämnat förslag till yttrande. 

Maria Neselius föreslår att kommunfullmäktige, med anledning av 
det arbete som sker avseende kommunens intentioner att öka 
tillgängligheten för medborgarna, beslutar att motionen härmed är 
besvarad. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar yttrandet och motionen är därmed 
besvarad. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
Fullmäktiges beslut Kommunfullmäktige antar yttrandet och motionen anses därmed vara 

besvarad. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Utredare Maria Neselius, kansliavdelningen 
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Kommunfullmäktige 2006-10-16 

Kommunstyrelsen 2006-10-04 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-10-03 

 
 Kf § 105  

 Ks § 103  

 Au § 302 Dnr 190/2006.610 

 
Katarina Hanssons motion om utbildning för föräldrar med barn 
i förskole- och skolåldern 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 22 maj 2006, § 63, en motion 
inlämnad av Katarina Hansson (s) om utbildning för föräldrar med 
barn i förskole- och skolåldern. 

I motionen föreslås fullmäktige besluta att det planeras och genom-
förs en utbildning till föräldrar i förskole- och skolåldern enligt 
motionens beskrivning.   

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 30 maj 2006, § 192, 
att ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att lämna förslag 
till yttrande. 

Barn och utbildningsnämnden har den 7 september 2006, § 78, 
beslutat att föreslå kommunfullmäktige att uppdra åt barn- och 
utbildningsförvaltningen att utarbeta en plan för informationsinsatser 
till föräldrar i samband med förskolans och skolans ordinarie föräld-
ramöten, och därmed anse motionen besvarad. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar yttrandet och motionen är därmed 
besvarad. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
Fullmäktiges beslut Kommunfullmäktige antar yttrandet och motionen skall därmed anses 

vara besvarad. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Barn- och utbildningsnämnden 
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Kommunfullmäktige 2006-10-16 

Kommunstyrelsen 2006-10-04 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-10-03 

 
 Kf § 106  

 Ks § 104  

 Au § 303 Dnr 289/2006.101 

 
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 25 september 2006 upprättat redo-
visning gällande motioner och medborgarförslag som fortfarande är 
under beredning. 

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

_____ 
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Kommunfullmäktige 2006-10-16 

Kommunstyrelsen 2006-10-04 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-09-26 

 
 Kf § 107  

 Ks § 105  

 Au § 278 Dnr 281/2006.002 

 
Revidering av attestreglemente 

Ärendebeskrivning Kumla kommun kommer successivt under hösten 2006 och våren 
2007 att införa elektronisk hantering av leverantörsfakturor. 

Som en följd av detta behöver attestreglementet anpassas. Den största 
förändringen innebär att behörighetsattest ej behöver ske vid 
elektronisk hantering. Behörighetskontrollen sker istället med auto-
matik i IT-systemet. 

För att underlätta hanteringen så föreslår ekonomichef Ronny Salo-
monsson i skrivelse från den 19 september 2006, även att 
granskningsattestanter utses av verksamhetsansvarig och inte beslutas 
av respektive nämnd. 

Förslaget är utformat så att det gäller både för elektronisk hantering 
och sedvanlig pappershantering eftersom det under en övergångspe-
riod kommer att finnas två system att hantera i kommunen. 

Ronny Salomonsson föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till 
reviderat attestreglemente. 

  
Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar förslag till reviderat attestreglemente. 
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
Fullmäktiges beslut Kommunfullmäktige antar förslag till reviderat attestreglemente. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Ekonomichef Ronny Salomonsson, Ekonomiavdelningen 
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Kommunfullmäktige 2006-10-16 

Kommunstyrelsen 2006-10-04 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-09-26 

 
 Kf § 108  

 Ks § 106  

 Au § 279 Dnr 280/2006.170 

 
Revidering av förbundsordning och revisionsreglemente för 
Nerikes Brandkår 

Ärendebeskrivning Den 3 maj 2006 fattade riksdagen beslut om vissa ändringar i 
kommunallagen (SFS 2006:369). Ändringarna berör Nerikes Brand-
kår eftersom inga revisorssuppleanter skall utses enligt den nya 
kommunallagen. 

Nerikes Brandkår föreslår i skrivelse inkommen den 19 
september 2006 att respektive medlemskommun beslutar anta förslag 
till reviderad förbundsordning och revisionsreglemente för Nerikes 
Brandkår med ikraftträdande den 1 januari 2007.  

Nerikes Brandkår föreslår också att nuvarande förbundsordning och 
revisionsreglemente tillämpas för de revisorer och revisorsersättare 
som valts för granskning till och med räkenskapsåret 2006. 

  
Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar förslag till reviderad förbundsordning och 

revisionsreglemente.  

Nuvarande förbundsordning och revisionsreglemente skall tillämpas 
för de revisorer och revisorsersättare som valts för granskning till och 
med räkenskapsåret 2006. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
Fullmäktiges beslut Kommunfullmäktige antar förslag till reviderad förbundsordning och 

revisionsreglemente.  

Nuvarande förbundsordning och revisionsreglemente skall tillämpas 
för de revisorer och revisorsersättare som valts för granskning till och 
med räkenskapsåret 2006. 

_____ 
  
  
  
Expediering Nerikes Brandkår 
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Kommunfullmäktige 2006-10-16 

       

  

  

 Kf  § 109 Dnr 309/2006.456 

 Katrin Tensmyrs motion angående sopsortering av glödlampor 
 

Ärendebeskrivning Katrin Tensmyr (fp) har inlämnat en motion angående sopsortering 
av glödlampor. 
 
I motionen föreslås att kommunen medverkar till att en eller fler 
insamlingsställen ordnas för uppsamling avglödlampor. 

  
Fullmäktiges beslut Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

_____ 
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Kommunfullmäktige 2006-10-16 

       

  

  

 Au §  110 Dnr 312/2006.102 

 
Avsägelse av kommunalt uppdrag – Britten Uhlin 

Ärendebeskrivning Britten Uhlin (s) har avsagt sig uppdraget som ledamot i Kultur- och 
fritidsnämnden på grund av flytt från kommunen. 

Fullmäktiges beslut Avsägelsen beviljas. 

Avsägelsen remitteras till valutskottet. 

_____  

 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
  
 Sammanträdesdatum 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 

 
Kumla kommunfullmäktiges protokoll den 16 oktober 2006  Bilaga 1 

 
Beslutande Socialdemokraterna Moderata Samlingspartiet 
 Sölve Persson Margareta Engman, tjg ers 
 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 Anette Friman, tjg ers 
 Christer Thörner Per-Arne Mårstad, tjg ers 
 Thomas Bäck, tjg ers Maria Rönnbäck 
 Thomas Andersson Jan Engman 
 Katarina Öberg Helena Larserö 
 Stefan Svensson, tjg ers  
 Lisbet Björklund Folkpartiet liberalerna 
 Britten Uhlin, tjg ers Herje Fahlén  
 Gun-Britt Ahlin Kerstin Lundqvist-Eriksson, tjg ers 
 Roger Arvidsson Katrin Tensmyr 
 Eva Wilhelmsson Tony Larsson-Malmberg 
 Sven-Erik Dahlberg, tjg ers  
 Gunnel Kask Kristdemokraterna 
 Sten Persson Per Holm 
 Kristina Davidsson Liselott Schöllin 
 Sven-Inge Carlsson Sven-Arne Karlsson, tjg ers 
  Raymonda Kourie 
 Vänsterpartiet  
 Rolf Östman Miljöpartiet 
 Margareta Hultman-Brikell Mats Gunnarsson, tjg ers 
 Elisabeth Berglund  
   
   
   
   
Ej tjänstgörande ersättare Kerstin Engelbertsson (fp)  
 Jan Nilsson (mp)  
   
   
Anmälda förhinder Liselott Rehnman (s) Torbjörn Ahlin (c) 
 Berndt Andersson (s) Marguerite Landin (c) 
 Sven-Ove Cederstrand (s) Kerstin Cederström (fp) 
 Bert Eriksson (s) Göran Larsson (kd) 
 Göran Arveståhl (m) Bengt Öhlund (mp) 
   
Övriga närvarande Sara Klerestam, sekr  
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