
KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
  
 Sammanträdesdatum 
  
Kommunfullmäktige    
 
Plats Kumla Folkets Hus, Teatern 
Tid Måndagen den 19 mars 2007, kl 18.30-20.30 
   
Beslutande Se bilaga 1  
   
Övriga deltagare Se bilaga 1  
   
Utses att justera protokollet Anna-Kajsa Gullberg (s) Liselott Schöllin (kd) 
   
Tid och plats för justering Folkets Hus, Eivors kiosk  
 fredagen den 23 mars kl 13.00. 
   
   
   
Sekreterare ….................................................. §§ 27-41 
 Sara Klerestam  
   
   
   
Ordförande …..................................................  
 Annica Eriksson  
   
   
   
Justerare ….................................................. …..................................................
 Anna-Kajsa Gullberg Liselott Schöllin 
   
 
 
 Anslag/Bevis 
 Protokoll är justerat 
 

Styrelse/Nämnd Kommunfullmäktige 
  
Sammanträdesdatum 2007-03-19 
    
Datum för uppsättande 2007-03-23 Datum för nedtagande 2007-04-16 
  
Förvaringsplats Kommunledningskontoret 
  
  
  
Underskrift …................................................... 
 Lars Claeson 

 Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 2
  
 Sammanträdesdatum 
  

 
Kommunfullmäktige 2007-03-19 

 
   

   

 Kf § 27  

 
Inkomna skrivelser och rapporter 

Dnr 70/2007.700 Kommunerna har från 1 juli 2006 genom en ändring i socialtjänst-
lagen skyldighet att till Länsstyrelsen rapportera in gynnande beslut 
som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. 

Till kommunfullmäktige skall rapporteras statistik över antalet ej 
verkställda beslut. Rapporteringen skall göras en gång per kvartal. 
Socialnämnden har i skrivelse från den 8 mars 2007 lämnat sådan 
rapport. 

_____ 
  
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 3
  
 Sammanträdesdatum 
  
 
Kommunfullmäktige 2007-03-19 

Kommunstyrelsen 2007-03-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-02-27 

 
 Kf § 28  

 Ks § 30  

 Au § 45 Dnr 53/2006.287 

 
Om- och tillbyggnad av stadshuset i Kumla kommun 

Ärendebeskrivning Kommunstyrelsens arbetsutskott, budgetberedningen, beslutade den 
28 september 2005, § 270, att en översyn av lokalsituationen i stads-
huset skulle genomföras. 
Efter genomförd förstudie har det visat sig att behovet av kontorslo-
kaler under senare år ökat till följd av en fortsatt god befolknings-
tillväxt i kommunen som också över tiden genererar fler arbetstill-
fällen i administrationen. 
Sammantaget har förstudie och utredningsarbete visat ett behov av 
cirka 50 nya rum. Därtill har under år 2006 träffats en överenskom-
melse med officerskåren i Örebro om att återbörda merparten av den 
s k Bielkemässen till Kumla och till stadshuset. 
I budget för år 2008 har upptagits en post om 30 miljoner kronor för 
ombyggnad av stadshuset. 
Kommundirektör Annika Hallberg föreslår i skrivelse från den 
23 februari 2007, att fullmäktige beslutar att  
-godkänna de allmänna principerna för en om- och tillbyggnad av 
stadshuset, 
-träffa nödvändiga överenskommelser mer Kumla Fastighets AB om 
att uppföra en byggnad som ansluts till befintligt stadshuskomplex, 
-särskilt beakta säkerhetsaspekterna vid en om- och tillbyggnad av 
stadshuset, 
-installera ett reservkraftverk av erforderlig kapacitet i samband med 
ombyggnaden, samt 
-i övrigt hänskjuta ärendet till budgetberedningen för nödvändiga 
justeringar inför arbetet med budget för åren 2008 och 2009. 

Arbetsutskottet  
Förslag Torbjörn Ahlin (c) yrkar bifall till förslaget. 

Torbjörn Ahlin och Maria Haglund (m) föreslår att av dem inlämnat 
särskilt yttrande skall bifogas protokollet. 

Dan-Åke Moberg (s) föreslår att det särskilda yttrandet ej skall bifo-
gas protokollet.                                                                 forts 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 4
  
 Sammanträdesdatum 
  
 
Kommunfullmäktige 2007-03-19 

Kommunstyrelsen 2007-03-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-02-27 

 
 Kf § 28, forts  

 Ks § 30, forts  

 Au § 45, forts  
Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige beslutar att: 

-godkänna de allmänna principerna för en om- och tillbyggnad av 
stadshuset, 
-träffa nödvändiga överenskommelser mer Kumla Fastighets AB om 
att uppföra en byggnad som ansluts till befintligt stadshuskomplex, 
-särskilt beakta säkerhetsaspekterna vid en om- och tillbyggnad av 
stadshuset, 
-installera ett reservkraftverk av erforderlig kapacitet i samband med 
ombyggnaden, samt 
-i övrigt hänskjuta ärendet till budgetberedningen för nödvändiga 
justeringar inför arbetet med budget för åren 2008 och 2009. 

Arbetsutskottets beslut Inlämnat särskilt yttrande av Torbjörn Ahlin och Maria Haglund skall 
ej bifogas protokollet. 

Reservationer Torbjörn Ahlin och Maria Haglund reserverar sig skriftligt mot be-
slutet att det särskilda yttrandet ej skall bifogas protokollet. 

Kommunstyrelsen  
Förslag Maria Haglund, Linda Axäng (fp), Jan Engman (c), Mats Gunnarsson 

(mp) och Tony Larsson-Malmberg (fp) föreslår att av dem inlämnat 
särskilt yttrande skall bifogas protokollet. 
Åsa Häggström (v) föreslår att ovanstående särskilda yttrande skall 
bifogas protokollet. 

Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att: 
-godkänna de allmänna principerna för en om- och tillbyggnad av 
stadshuset, 
-träffa nödvändiga överenskommelser mer Kumla Fastighets AB om 
att uppföra en byggnad som ansluts till befintligt stadshuskomplex, 
-särskilt beakta säkerhetsaspekterna vid en om- och tillbyggnad av 
stadshuset, 
-installera ett reservkraftverk av erforderlig kapacitet i samband med 
ombyggnaden, samt 
-i övrigt hänskjuta ärendet till budgetberedningen för nödvändiga 
justeringar inför arbetet med budget för åren 2008 och 2009. 
                                                                                                 forts 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 5
  
 Sammanträdesdatum 
  

 
  

Kommunfullmäktige 2007-03-19 

Kommunstyrelsen 2007-03-07 

 
   

 Kf § 28, forts  

 Ks § 30, forts  
Kommunstyrelsens beslut Inlämnat särskilt yttrande av Maria Haglund, Linda Axäng, Tony 

Larsson-Malmberg, Jan Engman och Mats Gunnarsson skall bifogas 
protokollet. 

Kommunfullmäktige  
förslag Maria Haglund (m) och Torbjörn Ahlin (c) föreslår att kommunsty-

relsens förslag bifalles med det särskilda yttrandet. 

Per Holm (kd) föreslår att det särskilda yttrandet tas med i beslutet. 

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

-godkänna de allmänna principerna för en om- och tillbyggnad av 
stadshuset, 
-träffa nödvändiga överenskommelser mer Kumla Fastighets AB om 
att uppföra en byggnad som ansluts till befintligt stadshuskomplex, 
-särskilt beakta säkerhetsaspekterna vid en om- och tillbyggnad av 
stadshuset, 
-installera ett reservkraftverk av erforderlig kapacitet i samband med 
ombyggnaden, samt 
-i övrigt hänskjuta ärendet till budgetberedningen för nödvändiga 
justeringar inför arbetet med budget för åren 2008 och 2009. 
Vidare beslutade fullmäktige att det särskilda yttrandet som lämnats 
skriftligt av Maria Haglund (m), Linda Axäng (fp), Tony Larsson-
Malmberg (fp), Jan Engman (c) och Mats Gunnarsson (mp), och som 
även Per Holm (kd) bifaller, tas med till protokollet. 
_____ 
 

  
  
Expediering Kommundirektör Annika Hallberg 
 Ekonomiavdelningen 
 Kumla Fastighets AB 
  

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6
  
 Sammanträdesdatum 
  

 
Kommunfullmäktige 2007-03-19 

Kommunstyrelsen 2007-03-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-02-27 

 Kf § 29  

 Ks § 31  

 Au § 46 Dnr 64/2007.252 

 
Förvärv av del av fastigheten Kumla Dykaren 7 i Kumla kom-
mun samt beslut om uppförande av gruppbostad 

Ärendebeskrivning Kumla kommun sålde under 2006 fastigheten Kumla Dykaren 7 till 
byggnadsföretaget Nybyggarna i Nerike AB med avsikt att tillsam-
mans med HSB Mälardalen uppföra bostadsrätter i kvarteret. Villko-
ret för att genomföra försäljningen var att bostadsproduktionen också 
skulle kunna påbörjas under 2006. 

Då detta inte lyckades initierade Kumla kommun tillsammans med 
Nybyggarna i Nerike AB överläggningar med företagsgruppen Plena 
AB varefter ett avtal träffades där Plena AB genom sitt bolag Khafre 
Fastighets AB förvärvade området och påbörjade en byggnation av 
60 hyreslägenheter i området. 

Avseende den i kvarteret inplanerade gruppbostaden kunde inte 
Kumla kommun och Plena AB enas om villkoren för ett hyresavtal 
varför köpekontrakt har upprättats där Kumla kommun återköper en 
del av fastigheten Kumla Dykaren 7.  

Kommundirektör Annika Hallberg och näringslivsdirektör Thage 
Arvidsson föreslår i skrivelse från den 23 februari 2007, att fullmäk-
tige beslutar att 

-förvärva del av fastigheten Kumla Dykaren 7 för en köpesumma om 
1 125 000 kronor, 

-uppföra en gruppbostad genom totalentreprenad för en sammanlagd 
entreprenadkostnad om 11 975 000 kronor, samt 

-uppdra åt kommunstyrelsens arbetsutskott att undersöka förutsätt-
ningarna för att under år 2008 alternativt år 2009 överlåta den be-
byggda fastigheten till Kumla Bostäder AB. 

Arbetsutskottet  
Förslag Torbjörn Ahlin (c) yrkar bifall till förslaget. 

 

 

                                                                                                  forts 

 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 7
  
 Sammanträdesdatum 
  

 
  

Kommunfullmäktige 2007-03-19 

Kommunstyrelsen 2007-03-07 

 
   

 Kf § 29, forts  

 Ks § 31, forts  

 Au § 46, forts  
Arbetsutskottets förslag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

-förvärva del av fastigheten Kumla Dykaren 7 för en köpesumma om 
1 125 000 kronor, 

-uppföra en gruppbostad genom totalentreprenad för en sammanlagd 
entreprenadkostnad om 11 975 000 kronor, samt 

-uppdra åt kommunstyrelsens arbetsutskott att undersöka förutsätt-
ningarna för att under år 2008 alternativt år 2009 överlåta den be-
byggda fastigheten till Kumla Bostäder AB. 

Kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
Kommunfullmäktige  
Fullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 

-förvärva del av fastigheten Kumla Dykaren 7 för en köpesumma om 
1 125 000 kronor, 

-uppföra en gruppbostad genom totalentreprenad för en sammanlagd 
entreprenadkostnad om 11 975 000 kronor, samt 

-uppdra åt kommunstyrelsens arbetsutskott att undersöka förutsätt-
ningarna för att under år 2008 alternativt år 2009 överlåta den be-
byggda fastigheten till Kumla Bostäder AB. 
_____ 

  
  
  
  
  
  
Expediering Ekonomiavdelningen 
 Markhandläggare Linda Svensson, Tekniska kontoret 

 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8
  
 Sammanträdesdatum 
  

 
Kommunfullmäktige 2007-03-19 

Kommunstyrelsen 2007-03-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-02-27 

 
 Kf § 30  

 Ks § 32  

 Au § 47 Dnr 57/2007.252 

 
Köp av fastigheten Kumla Sylen 12 – Norra Kungsvägen 18 

Ärendebeskrivning Köpekontrakt har upprättats där Kumla kommun köper fastigheten 
Kumla Sylen 12, med adress Norra Kungsvägen 18. 

Fastigheten är belägen intill den planerade bebyggelsen i kvarteret 
Sylen, Norra Kungsvägen och ingår i kommunens framtida exploate-
ringsområde nordöstra Kumla. 

Köpesumman är 1 050 000 kronor och tillträdesdag är den 
1 juni 2007. 

Köpekontraktet gäller under förutsättning att det godkänns av kom-
munfullmäktige. 

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

_____ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Expediering Markhandläggare Linda Svensson, Tekniska kontoret 
 Ekonomiavdelningen 

 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 9
  
 Sammanträdesdatum 
  
 
Kommunfullmäktige 2007-03-19 

Kommunstyrelsen 2007-03-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-02-23 

 Kf § 31  

 Ks § 33  

 Au § 48 Dnr 380/2006.011 

 
Förslag till plan-, bygg- och bostadsprogram 2007-2009 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 5 december 2006, 
§ 386, att skicka programmet på remiss till berörda. 

Miljö- och byggnadsnämnden, barn- och utbildningsförvaltningen, 
socialnämnden, centerpartiet, moderata samlingspartiet samt miljö-
partiet har lämnat synpunkter på förslaget. 

Miljö- och byggnadskontoret har upprättat förslag till plan-, bygg- 
och bostadsprogram för åren 2007-2009. 

Arbetsutskottet  
Förslag Torbjörn Ahlin (c) föreslår att prioriteringen av planarbetet beträf-

fande Hardemo höjs till prioritet 1, att ”Näringslivs- och arbetsområ-
desprogram” ges prioritet 1, samt att en punkt avseende vårdboende 
arbetas in i avsnittet ”Översiktliga planer och program”. 

Maria Haglund (m) föreslår att en punkt avseende vårdboende arbetas 
in i avsnittet ”Översiktliga planer och program”. 

Dan-Åke Moberg (s) föreslår att fullmäktige beslutar enligt förslaget. 
Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar förslag till plan-, bygg- och bostadspro-

gram för åren 2007-2009. 
Reservationer Torbjörn Ahlin och Maria Haglund reserverar sig till förmån för sina 

respektive förslag. 
Kommunstyrelsen  
Förslag Maria Haglund, Linda Axäng (fp), Mats Gunnarsson (mp), Jan 

Engman (c) och Tony Larsson-Malmberg (fp) föreslår att en punkt 
avseende vårdboende arbetas in i avsnittet ”Översiktliga planer och 
program”, samt att ”Näringslivs- och arbetsområdesprogram” ges 
prioritet 1. 

Jan Engman föreslår även att prioriteringen av planarbetet beträffande 
Hardemo höjs till prioritet 1, att ”Näringslivs- och arbetsområdes-
program” ges prioritet 1, samt att en punkt avseende vårdboende ar-
betas in i avsnittet ”Översiktliga planer och program”.                forts 

    

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 10
  
 Sammanträdesdatum 
  
  

Kommunfullmäktige 2007-03-19 

Kommunstyrelsen 2007-03-07 

 
   

 Kf § 31, forts  

 Ks § 33, forts  
Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige antar förslag till plan-, bygg- och bostadspro-

gram för åren 2007-2009. 
Reservationer Maria Haglund, Linda Axäng, Mats Gunnarsson, Jan Engman  och 

Tony Larsson-Malmberg reserverar sig skriftligt till förmån för sitt 
gemensamma förslag. 
Jan Engman reserverar sig skriftligt till förmån för sitt förslag. 

Kommunfullmäktige  
förslag Torbjörn Ahlin (c), Maria Haglund (m), Per Holm (kd), Mats 

Gunnarsson (mp) och Tony Larsson-Malmberg (fp) föreslår att 
”Näringslivs- och arbetsområdesprogram” ges prioritet 1, samt att en 
punkt avseende vårdboende arbetas in i avsnittet ”Översiktliga planer 
och program”. 
Torbjörn Ahlin (c) föreslår att prioriteringen av planarbetet beträf-
fande Hardemo höjs till prioritet 1. 
Per Holm (kd), Torbjörn Ahlin (c) samt Maria Haglund (m) föreslår 
även att kvarteret kring Vialund prioriteras till nästa års plan-, bygg- 
och bostadsprogram som utbyggnad för bostäder. 
Carl-Gustav Thunström (s) och Lennart Eriksson (s) föreslår att 
kommunstyrelsens förslag bifalles. 

Propositionsordning Fullmäktige godkänner följande propositionsordning. 
Bifall till kommunstyrelsens förslag i de delar där motförslag inte 
finns ställs mot avslag. 
Därefter ställs tilläggsförslagen vart och ett bifall mot avslag. 

Fullmäktiges beslut Fullmäktige antar förslag till plan-, bygg- och bostadsprogram för 
åren 2007-2009. 

Reservationen Torbjörn Ahlin (c), Jan Engman (c), Anette Friman (c), Per-Arne 
Mårstad (c), Göran Arveståhl (m), Clas Risberg (m), Maria Haglund 
(m), Awat Mohammad (m) Berry Keller (m), Elisabet Ekestubbe (m), 
Per Holm (kd), Liselott Schöllin (kd), Sven-Arne Karlsson (kd), 
Raymonda Kourie (kd), Kerstin Cederström (fp), Tony Larsson-
Malmberg (fp) och Katrin Tensmyr (fp) reserverar sig till förmån för 
Ahlin, Haglund, Holm, Gunnarsson och Larsson-Malmbergs förslag 
angående ”Näringslivs- och arbetsområdesprogram” samt vårdbo-
ende.                                                                                               forts   

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11
  
 Sammanträdesdatum 
  
Kommunfullmäktige 2007-03-19 

Kommunstyrelsen  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

 
 Kf § 31, forts  

 Torbjörn Ahlin (c), Jan Engman (c), Anette Friman (c), Per-Arne 
Mårstad (c) reserverar sig till förmån för Ahlins, förslag angående 
prioriteringen av planarbetet beträffande Hardemo. 

Torbjörn Ahlin (c), Jan Engman (c), Anette Friman (c), Per-Arne 
Mårstad (c), Göran Arveståhl (m), Clas Risberg (m), Maria Haglund 
(m), Awat Mohammad (m) Berry Keller (m), Elisabet Ekestubbe (m), 
Per Holm (kd), Liselott Schöllin (kd), Sven-Arne Karlsson (kd), 
Raymonda Kourie (kd), Kerstin Cederström (fp), Tony Larsson-
Malmberg (fp) och Katrin Tensmyr (fp) reserverar sig till förmån för 
Ahlin, Haglund, Holm, Gunnarsson och Larsson-Malmbergs förslag 
angående kvarteret kring Vialund. 
_____ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Expediering Kommunens nämnder 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12
  
 Sammanträdesdatum 
  
 
Kommunfullmäktige 2007-03-19 

Kommunstyrelsen 2007-03-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-02-27 

 
 Kf § 32  

 Ks § 34  

 Au § 49 Dnr 49/2007.430 

 
Förslag till skötselplan och bildande av naturreservat gällande 
del av fastigheten Kumla Hult 1:4 

Ärendebeskrivning På initiativ av bland annat fastighetsägaren Svenska kyrkan har Läns-
styrelsen utarbetat förslag till skötselplan för bildande av naturreser-
vat av del av fastigheten Kumla Hult 1:4. 

Miljö- och byggnadsnämnden har den 6 februari 2007, § 11, beslutat 
godkänna förslag till skötselplan och överlämna ärendet till fullmäk-
tige för antagande och beslut om bildande av naturreservat. 

Förslaget innebär bland annat att Svenska kyrkan i Kumla ansvarar 
för reservatets förvaltning och årlig uppföljning av genomförda sköt-
selåtgärder. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar förslag till skötselplan samt beslutar om 
bildande av naturreservatet Hult på del av fastigheten Kumla Hult 
1:4. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
Fullmäktiges beslut Fullmäktige beslutar med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken (1998:808) 

att del av Kumla Hult 1:4 bildas som naturreservat. 

Fullmäktige antar förslag till skötselplan. 

_____ 
  
  
  
  
  
  
  
Expediering Miljö- och byggnadsnämnden 
 Länsstyrelsen 
 Svenska Kyrkan 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 13
  
 Sammanträdesdatum 
  
 
Kommunfullmäktige 2007-03-19 

Kommunstyrelsen 2007-03-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-02-27 

 
 Kf § 33  

 Ks § 35  

 Au § 50 Dnr 121/2006.730 

 
Förslag till reviderad handikappolitisk plan för Kumla kommun 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade den 21 oktober 2002, § 93, att anta en 
handikappolitisk plan för Kumla kommun. Planen anger vilka åtgär-
der som skall vidtas, tidplan för åtgärdernas genomförande samt an-
svarig nämnd för respektive åtgärd. 

Utredargruppen lämnade våren 2006 förslag till revidering av planen 
och planen har under sommaren 2006 sänts på remiss. 

Efter sammanställning av inkomna remissvar har utredargruppen den 
23 februari 2007 lämnat förslag till reviderad handikappolitisk plan 
för Kumla kommun.  

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar reviderat förslag till handikappolitisk plan 
för Kumla kommun. 

Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige antar förslag till reviderad handikappolitisk plan 
för Kumla kommun. 

Fullmäktiges beslut Kommunfullmäktige antar förslag till reviderad handikappolitisk plan 
för Kumla kommun. 

_____ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Expediering Adm handläggare Lars Claeson, kommunledningskontoret 
 Kommunens nämnder 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14
  
 Sammanträdesdatum 
  
 
Kommunfullmäktige 2007-03-19 

Kommunstyrelsen 2007-03-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-02-27 

 
 Kf § 34  

 Ks § 36  

 Au § 51 Dnr 41/2007.042 

 
Överföring av budgetavvikelser i bokslut för år 2006 till budget 
för år 2007 

Ärendebeskrivning Efter genomgång med företrädare för facknämnderna den 8 februari 
föreslår ekonomichef Ronny Salomonsson i skrivelse från den 
8 februari att fullmäktige beslutar att netto 841 000 kronor av 2006 
års budgetavvikelser överförs till 2007 års budget. 

Efter överväganden har överföringen beräknats efter 100% av re-
spektive nämnds justerade budgetavvikelse. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige beslutar att netto 841 000 kronor av 2006 års 
budgetavvikelser överförs till 2007 års budget. 

Kommunstyrelsen  
Förslag Åsa Häggström (v) föreslår att socialnämndens underskott för år 2006 

inte skall överföras till 2007 års budget. 
Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att netto 841 000 kronor av 2006 års 

budgetavvikelser överförs till 2007 års budget. 
Reservation Åsa Häggström reserverar sig skriftligt till förmån för sitt förslag. 
Kommunfullmäktige  
förslag Åsa Häggström (v) föreslår att socialnämndens underskott för år 2006 

inte skall överföras till 2007 års budget. 

Dan-Åke Moberg (s) föreslår att kommunstyrelsens förslag bifalles. 
Propositionsordning Fullmäktige godkänner följande propositionsordning. 

Bifall till kommunstyrelsens förslag ställs mot avslag för Åsa 
Häggströms förslag. 

Fullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att netto 841 000 kronor av 2006 års 
budgetavvikelser överförs till 2007 års budget. 

Reservation Åsa Häggström (v) och Elisabet Berglund (v) reserverar sig till för-
mån för Häggström förslag. 

_____ 
  
Expediering Ekonomiavdelningen 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15
  
 Sammanträdesdatum 
  
 
Kommunfullmäktige 2007-03-19 

Kommunstyrelsen 2007-03-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-02-27 

 
 Kf § 35  

 Ks § 37  

 Au § 52 Dnr 42/2007.042 

 
Ombudgeteringar av investeringar från år 2006 till budget för år 
2007 

Ärendebeskrivning Efter genomgång med företrädare för facknämnderna den 8 februari 
föreslår ekonomichef Ronny Salomonsson i skrivelse från den 
8 februari att fullmäktige beslutar att ombudgetering av investeringar 
från 2006 till 2007 års budget sker med sammanlagt 
9 779 000 kronor. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige beslutar att ombudgetering av investeringar från 
2006 till 2007 års budget sker med sammanlagt 9 779 000 kronor. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
Fullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att ombudgetering av investeringar från 

2006 till 2007 års budget sker med sammanlagt 9 779 000 kronor. 

_____ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Expediering Ekonomiavdelningen 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 16
  
 Sammanträdesdatum 
  
 
Kommunfullmäktige 2007-03-19 

 
   

   

 Kf § 36 Dnr 59/2007.144 

 
Svar på Maria Haglunds interpellation angående resa till den 
ryska staden Chudovo 

Ärendebeskrivning Oppositionsrådet Maria Haglund (m) har inlämnat en interpellation 
till kommunstyrelsens ordförande Dan-Åke Moberg (s) angående resa 
till den ryska staden Chudovo. 
 
I interpellationen ställs följande frågor: 

1. Ligger resan till Chudovo inom den kommunala kompetensen 
såsom den definieras i kommunallagen? 

2. Finns någon officiell inbjudan till dig och kommunstyrelsens 
vice ordförande i detta fall? Om så är fallet, från vem? Enligt 
uppgift finns ingen sådan inbjudan diarieförd i kommunen. 

3. Vem har fattat beslutet om att kommunen ska bekosta flygbil-
jetterna? 

4. Med stöd av vilken delegation har beslutet fattats? Frågan har 
ju inte varit uppe, vare sig i kommunstyrelsen eller i kom-
munstyrelsens arbetsutskott. 

5. På vilken verksamhet konteras biljettkostnaderna i detta fall? 

Kommunfullmäktige överlämnade den 26 februari 2007, § 25, inter-
pellationen till kommunstyrelsens ordförande. 

Kommunstyrelsens ordförande Dan-Åke Moberg (s) har skriftligt 
besvarat interpellationen. 

Kommunfullmäktige Ordförande Annica Eriksson (s) överlämnar klubban till andre vice 
ordförande Raymonda Kourie (kd) under del av debatten. 

I debatten yttrar sig Maria Haglund (m), Torbjörn Ahlin (c), Dan-Åke 
Moberg (s), Lennart Eriksson (s), Mats Gunnarsson (mp), Per Holm 
(kd), Göran Arveståhl (m) och Annica Eriksson (s). 

_____ 

 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 
  
 
Kommunfullmäktige 2007-03-19 

 
   

   

 Kf § 37 Dnr 58/2007.144 

 
Svar på Torbjörn Ahlins interpellation angående resa till den 
ryska staden Chudovo 

Ärendebeskrivning Oppositionsrådet Torbjörn Ahlin (c) har inlämnat en interpellation till 
kommunstyrelsens ordförande Dan-Åke Moberg (s) angående resa till 
den ryska staden Chudovo. 
 
I interpellationen ställs följande frågor: 

1. Ligger resan till Chudovo inom den kommunala 
kompetensen såsom den definieras i kommunallagen? 

2. Finns någon officiell inbjudan till dig och 
kommunstyrelsens vice ordförande i detta fall? Om så är 
fallet, från vem? Enligt uppgift finns ingen sådan inbjudan 
diarieförd i kommunen. 

3. Vem har fattat beslutet om att kommunen ska bekosta 
flygbiljetterna? 

4. Med stöd av vilken delegation har beslutet fattats? Frågan 
har ju inte varit uppe, vare sig i kommunstyrelsen eller i 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 

6. På vilken verksamhet konteras biljettkostnaderna i detta fall? 

Kommunfullmäktige överlämnade den 26 februari 2007, § 25, inter-
pellationen till kommunstyrelsens ordförande. 

Kommunstyrelsens ordförande Dan-Åke Moberg (s) har skriftligt 
besvarat interpellationen. 

Kommunfullmäktige Ordförande Annica Eriksson (s) överlämnar klubban till andre vice 
ordförande Raymonda Kourie (kd) under del av debatten. 

I debatten yttrar sig Maria Haglund (m), Torbjörn Ahlin (c), Dan-Åke 
Moberg (s), Lennart Eriksson (s), Mats Gunnarsson (mp), Per Holm 
(kd), Göran Arveståhl (m) och Annica Eriksson (s). 
_____ 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 
  
 
Kommunfullmäktige 2007-03-19 

 
   

   

 Kf § 38 Dnr 11/2007.102 

 
Val av nämndeman 

Ärendebeskrivning Håkan Trygg (s) har i skrivelse inkommen den 15 januari 2007 avsagt 
sig uppdraget som nämndeman vid Örebro tingsrätt. 

Fullmäktige har att utse ny ersättare efter Trygg. 
Förslag Valutskottets ordförande Marianne Arvidsson (s) föreslår Jan 

Norgren (s) till uppdraget som nämndeman vid Örebro tingsrätt. 
Fullmäktiges beslut  Jan Norgren (s) utses till nämndeman vid Örebro tingsrätt. 

_____ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Expediering Jan Norgren 
 Örebro tingsrätt 
 Lönekamrer Nils-Arne Björk, personalavdelningen 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 
  
 
Kommunfullmäktige 2007-03-19 

  

  

 
 Kf § 39 Dnr 81/2007.102 

 
Avsägelse av kommunalt uppdrag – Liselott Schöllin (kd) 

Ärendebeskrivning Liselott Schöllin (kd) har i skivelse från den 15 mars 2007 avsagt sig 
samtliga kommunala uppdrag på grund av flytt från kommunen. 

Schöllin är ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrel-
sen samt ledamot i kultur- och fritidsnämnden. 

Fullmäktiges beslut Avsägelsen beviljas. 

Avsägelsen remitteras till valutskottet. 

Kommunen hemställer hos länsstyrelsen om sammanräkning för att 
utse ny ledamot i kommunfullmäktige efter Schöllin. 

_____ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Expediering Länsstyrelsen 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 
  
 
Kommunfullmäktige 2007-03-19 

  

  

 
 Kf § 40 Dnr 79/2007.623 

 
Motion angående skolskjutsar 

Ärendebeskrivning Maria Haglund (m) och Margareta Engman (m) har inlämnat en mo-
tion om skolskjutsar. 

I motionen föreslås fullmäktige besluta att skolskjuts skall erbjudas 
för de elever som från början är skolskjutsberättigade även om de 
väljer en annan skola än ”sin egen” inom Kumla kommun. 

Fullmäktiges beslut Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

_____ 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 
  
 
Kommunfullmäktige 2007-03-19 

  

  

 
 Kf § 41 Dnr 89/2007.105 

 
Motion angående rådslag 

Ärendebeskrivning Lennart Eriksson (s) och Katarina Hansson (s) har inlämnat en mo-
tion angående rådslag. 

I motionen föreslås fullmäktige besluta att Kumla kommun inför 
större frågor och projekt anordnar rådslag med berörda personer 
och/eller intressegrupper. 

Fullmäktiges beslut Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

_____ 

 
 
 
 
 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 22
  
 Sammanträdesdatum 
  
Kumla kommunfullmäktiges protokoll den  Bilaga 1 

 
Beslutande Socialdemokraterna Moderata Samlingspartiet
 Ing-Marie Andersson, tjg ers Göran Arveståhl 
 Dan-Åke Moberg Clas Risberg, tjg ers 
 Annica Eriksson Maria Haglund 
 Britt Gelin, tjg ers Awat Mohammad 
 Katarina Hansson Berry Keller 
 Lennart Eriksson Elisabet Ekestubbe 
 Gunnel Kask  
 Carl-Gustav Thunström Centerpartiet
 Sven-Ove Cederstrand, tjg ers Torbjörn Ahlin 
 Lisbet Björklund Jan Engman 
 Stefan Svensson Anette Friman, tjg ers 
 Anna-Kajsa Gullberg Per-Arne Mårstad, tjg ers 
 Bert Eriksson  
 Eva Wilhelmsson Folkpartiet liberalerna
 Christer Thörner Kerstin Cederström, tjg ers  
 Katarina Öberg Tony Larsson-Malmberg 
 Vanja Björsson, tjg ers Katrin Tensmyr 
 Marianne Arvidsson  
 Sten Persson Kristdemokraterna
 Kristina Davidsson Per Holm 
 Sven-Inge Carlsson Liselott Schöllin 
 Gun-Britt Ahlin Sven-Arne Karlsson  
 Roger Arvidsson Raymonda Kourie 
   
 Vänsterpartiet Sverigedemokraterna
 Åsa Häggström  
 Elisabeth Berglund  
   
 Miljöpartiet  
 Mats Gunnarsson  
   
   
Ej tjänstgörande ersättare Dan Schöllin (kd)  
   
   
   
Anmälda förhinder Linda Axäng (fp) Björn Eriksson (s) 
 Sölve Persson (s) Marguerite Landin (c) 
 Maria Rönnbäck (c) Gun-Britt Andersson (s) 
 Thomas Andersson (s) Mats Hellgren (m) 
   
Övriga närvarande Sara Klerestam, sekr  
   
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 


	Sverigedemokraterna

