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Kommunfullmäktige 2007-04-23 

 
   

   

 Kf § 42  

 
Inkomna skrivelser och rapporter 

Dnr 122/2007.007 Kumla kommuns revisorer har översänt rapport från Deloitte gällande 
granskning av stödet till elever i behov av särskilt stöd. 

Dnr 129/2007.007 Kumla kommuns revisorer har översänt rapport från Deloitte gällande 
granskning av årsredovisning 2006.  

Dnr 19/2007.102 Anci Karlsson (sd) har i skrivelse från den 23 januari 2007 avsagt sig 
uppdraget som ledamot i fullmäktige. 

Fullmäktige beslutade den 26 februari 2007, § 22, att godkänna avsä-
gelsen samt begära sammanräkning hos länsstyrelsen för att utse ny 
ledamot i fullmäktige efter Karlsson. 

Länsstyrelsen har genom beslut från den 8 mars 2007 meddelat att det 
för Sverigedemokraterna i Kumla kommun fanns valsedlar som upp-
tog endast två valbara personer. Båda utsågs till ledamöter i kommun-
fullmäktige varför någon ny ledamot inte kan utses. 

Dnr 81/2007.102 Liselott Schöllin (kd) har i skrivelse från den 1 april 2007 avsagt sig 
samtliga kommunala uppdrag. 

Fullmäktige beslutade den 19 mars 2007, § 39, att godkänna avsä-
gelsen samt begära sammanräkning hos länsstyrelsen för att utse ny 
ledamot i fullmäktige efter Schöllin. 

Länsstyrelsen har genom beslut från den 27 mars 2007 meddelat att 
till ny ledamot har utsetts Dan Schöllin (kd) och till ny ersättare efter 
Dan Schöllin har utsetts Bernt Sköld (kd). 

_____ 

 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 
  

 
Kommunfullmäktige 2007-04-23 

Kommunstyrelsen 2007-04-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-03-28 

 
 Kf § 43  

 Ks § 48  

 Au § 77 Dnr 97/2007.042 

 
Årsredovisning för Kumla kommun för år 2006 

Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har överlämnat årsredovisning för Kumla 
kommun för år 2006. Till årsredovisningen har bifogats bokslutsana-
lyser för 2006 års bokslut. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen. 
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
Kommunfullmäktige  
 Ekonomichef Ronny Salomonsson föredrar årsredovisningen. 
Allmänhetens frågor Närvarande åhörare bjuds möjlighet att ställa frågor med anledning 

av årsredovisningen. 
Förslag Dan-Åke Moberg (s), Torbjörn Ahlin (c), Linda Axäng (fp), Elisabeth 

Berglund (v) och Per Holm (kd) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag, samt framför ett tack för ett gott arbete till alla som arbetat 
med att ta fram årsredovisning för Kumla kommun för år 2006. 

Fullmäktiges beslut Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Ekonomiavdelningen 

Kommunens nämnder 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 2007-04-23 

 
   

   

 Kf § 44 Dnr 130/2007.042 

 
Revisionsberättelse för Kumla kommun avseende år 2006 

Ärendebeskrivning Revisionerna har den 18 april 2007 överlämnat revisionsberättelse för 
år 2006. 

Revisorerna tillstyrker att kommunstyrelsen, övriga nämnder samt de 
enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret. 

Kommunfullmäktige  
 Revisionens ordförande Anders Svärd (c) föredrar revisionsberät-

telsen. 
Fullmäktiges beslut Kommunstyrelsen, övriga nämnder samt de enskilda förtroendevalda 

i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
_____  

  
  
  
  
  
Expediering Kommunens nämnder 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
  
 Sammanträdesdatum 
  
 
Kommunfullmäktige 2007-04-23 

Kommunstyrelsen 2007-04-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-04-03 

 
 Kf § 45  

 Ks § 50  

 Au § 102 Dnr 108/2007.107 

 
Kallelse till ordinarie bolagsstämma med Kumla Fastighets AB, 
samt årsredovisning och granskningsrapport 

Ärendebeskrivning Styrelsen i Kumla Fastighets AB har i enlighet med bolagsordningen 
tillställt kommunstyrelsen kallelse till ordinarie bolagsstämma med 
tillhörande årsredovisning och granskningsrapport. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige ger direktiv till kommunens ombud vid bolags-
stämman att fastställa resultat- och balansräkning, godkänna 
styrelsens förslag till disposition av årets resultat, samt bevilja 
styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
Kommunfullmäktige  
 VD Thage Arvidsson föredrar årsredovisningen. 
Fullmäktiges beslut Kommunfullmäktige ger direktiv till kommunens ombud vid bolags-

stämman att fastställa resultat- och balansräkning, godkänna 
styrelsens förslag till disposition av årets resultat, samt bevilja 
styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. 
_____  

  
  
  
  
  
Expediering Sten Persson, ombud 

Bert Eriksson, ersättare 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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 Kf § 46 Dnr 108/2007.107 

 
Kallelse till ordinarie bolagsstämma med Trakaj AB, samt årsre-
dovisning  

Ärendebeskrivning Styrelsen i Trakaj AB har i enlighet med bolagsordningen tillställt 
kommunstyrelsen kallelse till ordinarie bolagsstämma med tillhö-
rande årsredovisning. 

Fullmäktige  
 VD Thage Arvidsson  föredrar årsredovisningen. 
Fullmäktiges beslut Kommunfullmäktige utser Sten Persson (s) till ombud vid bolags-

stämma med Trakaj AB med Bert Eriksson (s) som ersättare. 

Kommunfullmäktige ger direktiv till kommunens ombud vid bolags-
stämman att fastställa resultat- och balansräkning, godkänna 
styrelsens förslag till disposition av årets resultat, samt beviljar 
styrelsens ledamot och verkställande direktören ansvarsfrihet. 

_____ 
  
  
  
  
  
Expediering Sten Persson, ombud 

Bert Eriksson, ersättare 

 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 2007-04-23 

Kommunstyrelsen 2007-04-11 
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 Kf § 47  

 Ks § 49  

 Au § 101 Dnr 107/2007.107 

 
Kallelse till ordinarie bolagsstämma med Kumla Bostäder AB, 
samt årsredovisning och granskningsrapport 

Ärendebeskrivning Styrelsen i Kumla Bostäder AB har i enlighet med bolagsordningen 
tillställt kommunstyrelsen kallelse till ordinarie bolagsstämma med 
tillhörande årsredovisning och granskningsrapport. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige ger direktiv till kommunens ombud vid bolags-
stämman att fastställa resultat- och balansräkning, godkänna 
styrelsens förslag till disposition av årets resultat, samt bevilja 
styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
Kommunfullmäktige  
 Årsredovisningen föredras av ekonomichef Lars Flyckt. 
Fullmäktiges beslut Kommunfullmäktige ger direktiv till kommunens ombud vid bolags-

stämman att fastställa resultat- och balansräkning, godkänna 
styrelsens förslag till disposition av årets resultat, samt bevilja 
styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. 
_____  

  
  
  
  
  
Expediering Bert Eriksson, ombud 

Thomas Andersson, ersättare 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
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Kommunfullmäktige 2007-04-23 

Kommunstyrelsen 2007-04-11 
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 Kf § 48  

 Ks § 51  

 Au § 103 Dnr 105/2007.107 

 
Kallelse till ordinarie bolagsstämma med Stadsnät i Kumla AB, 
samt årsredovisning och granskningsrapport 

Ärendebeskrivning Styrelsen i Stadsnät i Kumla AB har i enlighet med bolagsordningen 
tillställt kommunstyrelsen kallelse till ordinarie bolagsstämma med 
tillhörande årsredovisning och granskningsrapport. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige ger direktiv till kommunens ombud vid bolags-
stämman att fastställa resultat- och balansräkning, godkänna 
styrelsens förslag till disposition av årets resultat, samt bevilja 
styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
Kommunfullmäktige  
 Årsredovisningen föredras av ekonomichef Lars Flyckt. 
Fullmäktiges beslut Kommunfullmäktige ger direktiv till kommunens ombud vid bolags-

stämman att fastställa resultat- och balansräkning, godkänna 
styrelsens förslag till disposition av årets resultat, samt bevilja 
styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. 
_____  

  
  
  
  
  
Expediering Thomas Andersson, ombud 

Sten Persson, ersättare 

 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 
  

 
Kommunfullmäktige 2007-04-23 

Kommunstyrelsen 2007-04-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-03-13 

 
 Kf § 49  

 Ks § 45  

 Au § 70 Dnr 112/2005.531 

 
Stefan Svenssons motion angående taxi i Kumla 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 18 april 2005, § 62, en motion 
framlagd av Stefan Svensson (s) angående taxi i Kumla.  

I motionen föreslås fullmäktige besluta att kommunkansliet får i upp-
drag att omedelbart kontakta berörda instanser för att inleda förhand-
lingar om en förbättring av taxiverksamheten i Kumla. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 26 april 2005, § 121, 
att ge kommunledningskontoret i uppdrag att lämna förslag till 
yttrande. 

Administrativ handläggare Lars Claeson har den 6 mars 2007 
inkommit med förslag till yttrande. 

Av yttrandet framgår att det finns möjlighet att få tillgång till taxibilar 
för resor inom Kumla kommun även om taxibilarna inte är statione-
rade i kommunen på vardagskvällar, dock till en högre kostnad. På 
helgerna finns i regel en eller två bilar stationerade i Kumla kommun. 

Örebro Läns Taxi AB har dock visat intresse av att föra en diskussion 
om sin taxiverksamhet inom Kumla kommun, varför Lars Claeson 
föreslår att kommunledningskontoret får i uppdrag att inleda 
förhandlingar med Örebro Läns Taxi AB. 

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

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige ger kommunledningskontoret i uppdrag att 
inleda förhandlingar med Örebro Läns Taxi AB. 

Kommunfullmäktige antar förslaget till yttrande och motionen anses 
därmed besvarad. 

Kommunstyrelsen  
Förslag Annica Eriksson (s) föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 

bifalla motionen. 
Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige bifaller motionen. 
  

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 2007-04-23 

 
   

   

 Kf § 49, forts  
Kommunfullmäktige  
Förslag Stefan Svensson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Åsa Häggström (v) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Fullmäktiges beslut Kommunfullmäktige bifaller motionen och ger därmed kommun-

kansliet i uppdrag att omedelbart kontakta berörda instanser för att 
inleda förhandlingar om en förbättring av taxiverksamheten i Kumla. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Kommunledningskontoret 

 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 
  

 
Kommunfullmäktige 2007-04-23 

Kommunstyrelsen 2007-04-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-04-03 

 
 Kf § 50  

 Ks § 46  

 Au § 99 Dnr 268/2006.026 

 
Gunnel Kask och Katarina Hanssons motion angående Kumla 
kommun – en mönsterarbetsplats 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 18 september 2006, § 100, en 
motion från Gunnel Kask (s) och Katarina Hansson (s) angående 
Kumla kommun som en mönsterarbetsplats. 

I motionen föreslås fullmäktige att ett projekt startas upp tillsammans 
med de fackliga organisationerna för att Kumla kommun ska bli en 
mönsterarbetsplats. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 26 september 2006, 
§ 287, att ge kommunledningskontoret i uppdrag att lämna förslag till 
yttrande. 

Personalchef Ulla Lundholm föreslår i yttrande från den 
28 mars 2007 bland annat att kommunfullmäktige ger personalavdel-
ningen i uppdrag att undersöka om det finns intresse att på ett antal 
arbetsplatser starta projekt som innebär ökat inflytande och delak-
tighet på arbetsplatserna. 

Ulla Lundholm föreslår att kommunfullmäktige antar yttrandet och 
att motionen därmed skall anses besvarad. 

Arbetsutskottet  
Förslag Dan-Åke Moberg (s) föreslår att förslag till beslut skall ha följande 

lydelse (förslag till ändring med fet, kursiv stil): ”Kommunfullmäk-
tige antar yttrandet och ger personalavdelningen i uppdrag att i 
samarbete med de fackliga organisationerna starta upp minst fem 
projekt som innebär ökat inflytande och delaktighet på arbetsplat-
serna. Som stöd i projektet kan något av ovanstående diskussions-
material användas”. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar yttrandet med Mobergs ändringsförslag 
och motionen anses därmed besvarad. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 

  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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 Kf § 50, forts  
Kommunfullmäktige  
Förslag Gunnel Kask (s), Katarina Hansson (s) och Åsa Häggström (v) yrkar 

bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Linda Axäng (fp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med 
tillägget att personalavdelningen även får i uppdrag att ”genomföra 
regelbunden uppföljning där också brukarperspektivet, förändringar 
och förbättringar för brukaren vävs in, samt att detta rapporteras till 
kommunstyrelsen”. 

Torbjörn Ahlin (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, samt 
till Linda Axängs tilläggsförslag. 

Dan-Åke Moberg (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, samt 
avslag på Linda Axängs tilläggsförslag. 

Fullmäktiges beslut Kommunfullmäktige antar yttrandet med tilläggsförslaget att perso-
nalavdelningen får i uppdrag att i samarbete med de fackliga organi-
sationerna starta upp minst fem projekt som innebär ökat inflytande 
och delaktighet på arbetsplatserna. 

Fullmäktige avslår Linda Axängs tilläggsförslag. 
Reservationer Torbjörn Ahlin (c), Maria Rönnbäck (c), Anette Friman (c), Margue-

rite Landin (c), Margareta Engman (m), Mats Hellgren (m), Maria 
Haglund (m), Awat Mohammad (m) Berry Keller (m), Elisabet 
Ekestubbe (m), Per Holm (kd), Anki Andersson (kd), Sven-Arne 
Karlsson (kd), Raymonda Kourie (kd), Linda Axäng (fp), Tony Lars-
son-Malmberg (fp), Katrin Tensmyr (fp), Mats Gunnarsson (mp), Åsa 
Häggström (v) och Elisabeth Berglund (v) reserverar sig till förmån 
för Axängs tilläggsförslag. 

_____  
  
  
  
  
Expediering Personalavdelningen 

 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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 Kf § 51  

 Ks § 47  

 Au § 100 Dnr 106/2007.101 

 
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 27 mars 2007 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. 

_____ 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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 Kf § 52  

 Ks § 52  

 Au § 79 Dnr 82/2007.041 

 
Årsredovisning och revisionsberättelse för Nerikes Brandkår för 
år 2006 

Ärendebeskrivning Kommunalförbundet Nerikes Brandkår har den 16 mars 2007 
inkommit med årsredovisning för år 2006. 

Enligt bestämmelserna i kommunallagen har fullmäktige i respektive 
medlemskommun att besluta om ansvarsfrihet för förbundsdirek-
tionen.  

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen. 

Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet. 
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
Fullmäktiges beslut Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen. 

Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Nerikes Brandkår 

    

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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 Kf § 53  

 Ks § 53  

 Au § 104 Dnr 95/2007.042 

 
Årsredovisning och revisionsberättelse gällande år 2006 för 
Stiftelsen Nygårdshemmet 

Ärendebeskrivning Stiftelsen Nygårdshemmet har i skrivelse från den 20 mars 2007 
överlämnat årsredovisning och revisionsberättelse för år 2006. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen och revisionsbe-
rättelsen. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
Fullmäktiges beslut Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen och revisionsbe-

rättelsen. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Stiftelsen Nygårdshemmet 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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 Kf § 54  

 Ks § 54  

 Au § 105  

 
Förnyelse av beslut om kommunal borgen – Folkets Hus 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige har den 16 juni 2003, § 48, beviljat Föreningen 
Folkets Hus i Kumla u.p.a. kommunal borgen för lån upp till 
13 000 000 kronor. 

Fullmäktige har den 26 januari 2004, § 6, beviljat Föreningen Folkets 
Hus i Kumla u.p.a. kommunal borgen för lån upp till 
1 000 000 kronor. 

Vid båda dessa tillfällen beslutade också fullmäktige att utse Björn 
Eriksson (s) och dåvarande kommundirektör Thage Arvidsson att 
underteckna erforderliga handlingar. 

Fullmäktige har att fatta nytt beslut om vilka personer som skall 
underteckna erforderliga handlingar.  

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige  beviljar Folkets Hus i Kumla kommunal bor-
gen för lån upp till 14 000 000 kronor.  

Beslutet ersätter tidigare beslut i fullmäktige från den 16 juni 2003, 
§ 48, om att bevilja Föreningen Folkets Hus i Kumla u.p.a. 
kommunal borgen för lån upp till 13 000 000 kronor, samt beslut i 
fullmäktige från den 26 januari 2004, § 6, om att bevilja Föreningen 
Folkets Hus i Kumla u.p.a. kommunal borgen för lån upp till 
1 000 000 kronor. 

Kommunfullmäktige utser Björn Eriksson (s) och kommundirektör 
Annika Hallberg att för Kumla kommun underteckna erforderliga 
handlingar. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
Fullmäktiges beslut Kommunfullmäktige  beviljar Folkets Hus i Kumla kommunal bor-

gen för lån upp till 14 000 000 kronor.  

Beslutet ersätter tidigare beslut i fullmäktige från den 16 juni 2003, 
§ 48, om att bevilja Föreningen Folkets Hus i Kumla u.p.a. 
kommunal borgen för lån upp till 13 000 000 kronor, samt beslut i 
fullmäktige från den 26 januari 2004, § 6, om att bevilja Föreningen 
Folkets Hus i Kumla u.p.a. kommunal borgen för lån upp till 
1 000 000 kronor. 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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 Kf § 54, forts  
Fullmäktiges beslut, forts Kommunfullmäktige utser Björn Eriksson (s) och kommundirektör 

Annika Hallberg att för Kumla kommun underteckna erforderliga 
handlingar. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Föreningen Folkets Hus 

Ekonomiavdelningen 
Kommundirektör Annika Hallberg 
Björn Eriksson 
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Kommunfullmäktige 2007-04-23 

Kommunstyrelsen 2007-04-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-03-13 

 
 Kf § 55  

 Ks § 55  

 Au § 71 Dnr 69/2007.040 

 
Kapitaltäckningsgaranti gentemot Stadsnät i Kumla AB 

Ärendebeskrivning Kommunstyrelsens ordförande Dan-Åke Moberg (s) och kommundi-
rektör Annika Hallberg har den 6 mars 2007 inkommit med skrivelse 
om kapitaltäckningsgaranti gentemot Stadsnät i Kumla AB.  

Kapitaltäckningsgarantin gäller till utgången av år 2009, under förut-
sättning att kommunfullmäktige i Kumla godkänner densamma. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige godkänner kapitaltäckningsgarantin. 

Kapitaltäckningsgarantin gäller till utgången av år 2009. 
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
Fullmäktiges beslut Kommunfullmäktige godkänner kapitaltäckningsgarantin. 

Kapitaltäckningsgarantin gäller till utgången av år 2009. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Stadsnät i Kumla AB 

Ekonomiavdelningen 
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Kommunfullmäktige 2007-04-23 

Kommunstyrelsen 2007-04-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-03-28 

 
 Kf § 56  

 Ks § 56  

 Au § 78 Dnr 94/2007.005 

 
Vision e-tjänster 

Ärendebeskrivning Utredare Maria Neselius har den 22 mars 2007 inkommit med förslag 
till vision e-tjänster. 

Visionen om en myndighet som erbjuder olika e-tjänster skall 
genomsyra all verksamhetsutveckling i Kumla kommun. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar vision för e-tjänster. 
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
Fullmäktiges beslut Kommunfullmäktige antar vision för e-tjänster. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Kommunens nämnder 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 2007-04-23 

 
   

   

 Kf § 57 Dnr 96/2007.820 

 
Torbjörn Ahlins (c) m fl motion om ridverksamhet 

Ärendebeskrivning Torbjörn Ahlin (c), Maria Haglund (m), Per Holm (kd), Tony Lars-
son-Malmberg (fp) och Mats Gunnarsson (mp) har lämnat en motion 
om ridverksamhet. 

Torbjörn Ahlin m fl föreslår att Kumla kommun genomför en 
utredning om ridverksamhetens framtid i Kumla kommun, samt att 
utredningen ska ske skyndsamt. 

Vidare föreslår motionen att utredningen ska beakta behovet av såväl 
ridanläggning som ridskola, samspelet mellan ideell föreningsverk-
samhet och eventuella privata aktörer, tillgång till ridmöjligheter för 
dem som inte är hästägare, samt 
att långsiktigt säkerställa verksamheten. 

Fullmäktiges beslut Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
_____ 

  
  
  
  
Expediering Kommunstyrelsen 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 2007-04-23 

 
   

   

 Kf § 58 Dnr 109/2007.442 

 
Medborgarförslag om att ställa ut papperskorgar vid cykel- och 
gångbanorna runt Lidl och Skogstorpsskolan 

Ärendebeskrivning Ett medborgarförlag har den 2 april 2007 inkommit om att ställa ut 
papperskorgar vid cykel- och gångbanorna runt Lidl och Skogstorps-
skolan. 

Fullmäktiges beslut Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
_____ 

  
  
  
  
Expediering Kommunstyrelsen 
 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 2007-04-23 

 
   

   

 Kf § 59 Dnr 133/2007.820  

 
Medborgarförslag om att Hagaby ridskola skall finnas kvar 

Ärendebeskrivning Ett medborgarförslag har den 19 april 2007 inkommit om att Hagaby 
ridskola skall finnas kvar. 

Fullmäktiges beslut Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
_____ 

  
  
  
  
Expediering Kommunstyrelsen 

 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 2007-04-23 

 
   

   

 Kf § 60 Dnr 134/2007.040 

 
Medborgarförslag om att Kumla kommuns hantering av pengar 

Ärendebeskrivning Ett medborgarförslag har den 23 april 2007 inkommit om Kumla 
kommuns hantering av pengar. 

Fullmäktiges beslut Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
_____ 

  
  
  
  
Expediering Kommunstyrelsen 

 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kumla kommunfullmäktiges protokoll den 23 april 2007  Bilaga 1 

 
Beslutande Socialdemokraterna Moderata Samlingspartiet
 Sölve Persson Margareta Engman, tjg ers 
 Dan-Åke Moberg Mats Hellgren §§ 43-60 
 Annica Eriksson Maria Haglund 
 Björn Eriksson Awat Mohammad 
 Katarina Hansson Berry Keller 
 Lennart Eriksson Elisabet Ekestubbe 
 Gunnel Kask  
 Carl-Gustav Thunström Centerpartiet
 Gun-Britt Andersson Torbjörn Ahlin 
 Lisbet Björklund Anette Friman, tjg ers 
 Stefan Svensson Maria Rönnbäck 
 Anna-Kajsa Gullberg Marguerite Landin 
 Bert Eriksson  
 Eva Wilhelmsson Folkpartiet liberalerna
 Christer Thörner Linda Axäng  
 Britt Gelin, tjg ers Tony Larsson-Malmberg 
 Thomas Andersson §§ 42-51 Katrin Tensmyr 
 Marianne Arvidsson  
 Sten Persson Kristdemokraterna
 Kristina Davidsson Per Holm 
 Sven-Inge Carlsson Anki Andersson, tjg ers 
 Gun-Britt Ahlin Sven-Arne Karlsson  
 Roger Arvidsson Raymonda Kourie 
 Ing-Marie Andersson, tjg ers §§ 52-60  
   
 Vänsterpartiet Miljöpartiet
 Åsa Häggström Mats Gunnarsson 
 Elisabeth Berglund  
   
Ej tjänstgörande ersättare Ing-Marie Andersson (s), §§ 42-51 Sven-Ove Cederstrand (s) 
 Kerstin Cederström (fp)  
   
   
Anmälda förhinder Katarina Öberg (s) Göran Arveståhl (m) 
 Jan Engman (c) Dan Schöllin (kd) 
   
   
   
Övriga närvarande Lars Claeson, sekr Ronny Salomonsson § 43 
 Anders Svärd, § 44 Thage Arvidsson §§ 45-46
 Lars Flyckt §§ 47-48  
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