
KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
  
 Sammanträdesdatum 
  
Kommunfullmäktige   2007-05-21 
 
 
Plats Kumla Folkets Hus, Teatern 
Tid måndagen den 21 maj 2007, kl 18.30-21.15. 
   
Beslutande Se bilaga 1  
   
Övriga deltagare Se bilaga 1  
   
Utses att justera protokollet   
   
Tid och plats för justering Stadshuset, kansliavdelningen 
 torsdag den 24 maj 2007, klockan 17.00 
   
   
   
Sekreterare ….................................................. §§ 61-70 
 Sara Klerestam  
   
   
   
Ordförande …..................................................  
 Sölve Persson  
   
   
   
Justerare ….................................................. …..................................................
 Eva Wilhelmsson Åsa Häggström 
   
 
 
 Anslag/Bevis 
 Protokoll är justerat 
 

Styrelse/Nämnd Kommunfullmäktige 
  
Sammanträdesdatum 2007-05-21 
    
Datum för uppsättande 2007-05-25 Datum för nedtagande 2007-06-18 
  
Förvaringsplats Kommunledningskontoret 
  
  
  
Underskrift …................................................... 
 Lena Larsson 

 Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 2
  
 Sammanträdesdatum 
  
 
  

  

Kommunfullmäktige 2007-05-21 

 
   

   

 Kf § 61  

 
Temadebatt om miljöfrågor 

Ärendebeskrivning Sammanträdet ajournerades 18.35 för temadebatt om miljöfrågor. 

Ylva Gjetrang, miljömålssamordnare på länsstyrelsen, informerar om 
globala miljöfrågor ur ett Kumlaperspektiv. 

Efter informationen följer en debatt kring miljöfrågorna. 

Förhandlingarna återupptas kl 21.00. 

_____ 
  
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 3
  
 Sammanträdesdatum 
  
 
  

  

Kommunfullmäktige 2007-05-21 

 
   

   

 Kf § 62  

 
Inkomna skrivelser och rapporter 

Dnr 160/2005.619 Direktionen i Sydnärkes utbildningsförbund har den 29 mars 2007, 
§ 30, bland annat beslutat att delge medlemskommunernas 
fullmäktige utdrag ur delegationsordningen för godkännande. 

Kommunstyrelsen beslutade den 9 maj 2007, § 70, att lägga ärendet 
till handlingarna samt att direktionens skrivelse skulle delges 
fullmäktige. 

_____ 
  
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 4
  
 Sammanträdesdatum 
  
 
Kommunfullmäktige 2007-05-21 

Kommunstyrelsen 2007-05-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-04-10 

 
 Kf § 63  

 Ks § 67  

 Au § 108 Dnr 309/2006.456 

 
Katrin Tensmyrs motion om sopsortering av glödlampor 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 16 oktober 2006, § 109 , en 
motion framlagd av Katrin Tensmyr (fp), angående sopsortering av 
glödlampor. 

I motionen föreslås fullmäktige besluta att kommunen medverkar till 
att en eller fler insamlingsställen ordnas för uppsamling av glödlam-
por. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 30 oktober 2006, 
§ 340, att ge miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att lämna för-
slag till yttrande. 

Miljöchef Peter Eriksson har den 1 mars 2007 lämnat förslag till ytt-
rande. 

Av yttrandet framgår bland annat att ett insamlingsställe i Kumla tät-
ort bör anordnas, detta skulle kunna ske vid kommunens förråd vid 
Östra gatan. 

Miljö- och byggnadsnämnden har den 13 mars 2007, § 42, beslutat 
anta förslag till yttrande som sitt. 

Arbetsutskottet  
Förslag Dan-Åke Moberg (s) föreslår att kommunfullmäktige bifaller motio-

nen och att kommunstyrelsen får i uppdrag att ordna ett insamlings-
ställe för uppsamling av glödlampor vid kommunens förråd vid Östra 
gatan. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige bifaller motionen och kommunstyrelsen får i 
uppdrag att ordna ett insamlingsställe för uppsamling av glödlampor 
vid kommunens förråd vid Östra gatan. 

Kommunstyrelsen  

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 

                                                                                                 forts. 

 
 
 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 5
  
 Sammanträdesdatum 
  
Kommunfullmäktige 2007-05-21 

 
   

 Kf § 63,  forts  
Kommunfullmäktige  
Förslag Katrin Tensmyr (fp) föreslår att kommunfullmäktige bifaller motio-

nen. 

Torbjörn Ahlin (c) föreslår att kommunstyrelsens förslag bifalles med 
tilläggsförslaget att även energilampor skall uppsamlas vid insam-
lingsstället. 

Mattias Berggren (mp) föreslår att kommunfullmäktige bifaller mo-
tionen med tilläggsförslaget att kommunstyrelsen även får i uppdrag 
att ordna flera insamlingsställen, förutom ett vid kommunens förråd, 
för uppsamling av glödlampor, lysrör och lågenergilampor. 

Linda Axäng (fp) ks ) föreslår att kommunfullmäktige bifaller motio-
nen med Berggrens tilläggsförslag.  

Carl-Gustav Thunström (s) föreslår att kommunfullmäktige bifaller 
motionen och att kommunstyrelsen får i uppdrag att ordna ett insam-
lingsställe för uppsamling av glödlampor vid kommunens förråd vid 
Östra gatan. 
 

Propositionsordning Fullmäktige godkänner följande propositionsordning. 

Först ställs proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag.   

Därefter ställs bifall till Mattias Berggrens (mp) förslag mot avslag. 
Fullmäktiges beslut Kommunfullmäktige bifaller motionen. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ordna ett insamlingsställe för upp-
samling av glödlampor vid kommunens förråd vid Östra gatan. 

Reservationer Mattias Berggren (mp), Linda Axäng (fp), Tony Larsson Malmberg 
(fp), Karin Tensmyr (fp), Per Holm (kd) Sven-Arne Karlsson (kd) 
Raymonda Kourie (kd), Anki Andersson (kd), Torbjörn Ahlin (c), Jan 
Engman (c), Maria Rönnbäck (c), samt Marguerite Landin (c), 
reserverar sig mot beslutet till förmån för bifall till Mattias Berggrens 
förslag. 

_____ 
  
  
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6
  
 Sammanträdesdatum 
  
 
Kommunfullmäktige 2007-05-21 

Kommunstyrelsen 2007-05-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-04-23 

 
 Kf § 64  

 Ks § 68  

 Au § 118 Dnr 148/2007.257 

 
Fråga om förköp av fastigheten Kumla Ekeby Prästgård 1:11 

Ärendebeskrivning Köpekontrakt har upprättats där XX säljer fastigheten Ekeby 
Prästgård 1:11, till XX till en köpesumma av 3 400 000 kronor. 

Värhulta AB har hos kommunen anhållit om besked om kommunen 
vill utöva sin förköpsrätt. Enligt förköpslagen skall kommunen pröva 
om kommunen vill använda sig av förköpsrätt. 

Stadsarkitekt Kurt Larsson skriver i tjänsteutlåtande från den 23 april 
2007 att den berörda fastigheten gränsar mot norra delen av Ekeby 
där mark kan behövas för den framtida tätbebyggelseutvecklingen 
och eventuellt för idrott eller friluftsliv. Därmed föreslår Kurt Larsson 
att kommunen prövar om förköpsrätten skall utövas. 

Arbetsutskottet  
Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige beslutar att kommunen utövar sin förköpsrätt 

gällande fastigheten Kumla Ekeby Prästgård 1:11, med motiveringen 
att mark kan behövas för den framtida tätbebyggelseutvecklingen och 
eventuellt för idrott eller friluftsliv. 

Kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
Kommunfullmäktige  
Fullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att kommunen utövar sin förköpsrätt 

gällande fastigheten Kumla Ekeby Prästgård 1:11, med motiveringen 
att mark kan behövas för den framtida tätbebyggelseutvecklingen och 
eventuellt för idrott eller friluftsliv. 

_____ 
Expediering XX 
 XX 
 Linda Svensson 
 Kurt Larsson 
 Ekonomiavdelningen 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 7
  
 Sammanträdesdatum 
  
 
Kommunfullmäktige 2007-05-21 

Kommunstyrelsen 2007-05-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-04-23 

 
 Kf § 65  

 Ks § 69  

 Au § 119 118/2007.600 

 
Ombudgetering i  barn- och utbildningsnämndens investerings-
budget för år 2007 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade den 20 november 2006, § 188, 
angående budget för år 2007, bland annat att bevilja barn- och 
utbildningsnämnden 10 miljoner kronor för ombyggnation av 
Kumlaby skola. 

Företrädare för ombyggnationen på Kumlaby skola har föreslagit att 
den byggstart som planerades till år 2007, förskjuts till att ske under 
2008. 

Samtidigt har efterfrågan på barnomsorgsplatser ökat, i synnerhet i 
Skogstorpsområdet. 

Barn- och utbildningschef Leif Lindström föreslår i skrivelse från den 
7 mars 2007 att barn- och utbildningsnämnden beslutar föreslå 
kommunfullmäktige att besluta om ombudgetering i barn- och 
utbildningsnämndens investeringsbudget för år 2007 så att medel 
avsatta för ombyggnation av Kumlaby skola överförs till 
nybyggnation av förskola i Skogstorpsområdet under 2007. 

Barn- och utbildningsnämnden har den 21 mars 2007, § 41, beslutat 
enligt Lindströms förslag. 

Arbetsutskottet  
Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige beslutar om ombudgetering i barn- och utbild-

ningsnämndens investeringsbudget för år 2007 så att 10 miljoner kro-
nor avsatta för ombyggnation av Kumlaby skola överförs till nybygg-
nation av förskola i Skogstorpsområdet under 2007. 

Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att ta fram en driftskost-
nadskalkyl för den planerade förskolan i Skogstorp. 

Kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 

 

                                                                                                forts. 
  
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8
  
 Sammanträdesdatum 
  
Kommunfullmäktige 2007-05-21 

  

  

 
 Kf § 65, forts  

  
Kommunfullmäktige  
Fullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar om ombudgetering i barn- och utbild-

ningsnämndens investeringsbudget för år 2007 så att 10 miljoner kro-
nor avsatta för ombyggnation av Kumlaby skola överförs till nybygg-
nation av förskola i Skogstorpsområdet under 2007. 

Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att ta fram en driftskost-
nadskalkyl för den planerade förskolan i Skogstorp. 
_____ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Expediering Barn- och utbildningsnämnden 
 Ekonomiavdelningen 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 9
  
 Sammanträdesdatum 
  
 
Kommunfullmäktige 2007-05-21 

 
   

   

 Kf § 66 Dnr 184/2007.820 

 
Åsa Häggströms interpellation angående ridskoleverksamhet i 
Kumla kommun 

Ärendebeskrivning Åsa Häggström har inlämnat en interpellation till kommunstyrelsens 
ordförande. 

I interpellationen ställs följande frågor: 

Hur är det möjligt att en kommun, som på några veckor kunde rädda 
golfklubben från ekonomisk konkurs, inte på 4 år har lyckats få fram 
beslut som kunnat förhindra ridskolans död? 

Hur har det styrande partiet i kommunen, socialdemokraterna, med 
Dan-Åke Moberg i spetsen agerat praktiskt under dessa år? 

Finns det nu någon plan för hur ridskoleverksamhet kan byggas upp 
igen? 

Fullmäktiges beslut Interpellationen får framställas. 

Interpellationen överlämnas till kommunstyrelsens ordförande. 

_____ 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Expediering Dan-Åke Moberg 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 10
  
 Sammanträdesdatum 
  
 
  

  

Kommunfullmäktige 2007-05-21 

 
   

   

 Kf § 67 Dnr 164/2007.102 

 
Avsägelse av kommunalt uppdrag – Sandra Stenånger 

Ärendebeskrivning Sandra Stenånger (sd) har i skrivelse från den 4 maj 2007 avsagt sig 
uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. 

Fullmäktiges beslut Avsägelsen beviljas. 

Kommunen begär sammanräkning hos länsstyrelsen för att utse ny 
ledamot efter Sandra Stenånger. 

_____ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Expediering Länsstyrelsen 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11
  
 Sammanträdesdatum 
  
 
  

  

Kommunfullmäktige 2007-05-21 

 
   

   

 Kf § 68 Dnr 186/2007.102 

 
Avsägelse av kommunalt uppdrag – Mats Hellgren 

Ärendebeskrivning Mats Hellgren har i skrivelse från den 20 maj 2007 avsagt sig upp-
draget som ersättare i socialnämnden. 

Fullmäktiges beslut Avsägelsen beviljas. 

Till ny ersättare i socialnämnden utses Pekka Lindberg (m) 

_____ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Expediering Socialnämnden 
 Lars Claeson, kommunledningskontoret 
 Nils-Arne Björk, kommunledningskontoret 
 Pekka Lindberg 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12
  
 Sammanträdesdatum 
  
 
  

  

Kommunfullmäktige 2007-05-21 

 
   

   

 Kf § 69 Dnr 81/2007.102 

 
Fyllnadsval efter Liselott Schöllin  

Ärendebeskrivning Liselott Schöllin (kd) har i skrivelse från den 15 mars 2007 avsagt sig 
samtliga kommunala uppdrag. 

Schöllin var ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i 
kommunstyrelsen samt ledamot i kultur- och fritidsnämnden. 

Fullmäktige beslutade den 19 mars 2007, § 39, att godkänna 
avsägelsen. 

Fullmäktige har att utse ny ledamot i kultur- och fritidsnämnden samt 
ersättare i kommunstyrelsen. 

Fullmäktiges beslut Till ny ledamot i kultur- och fritidsnämnden utses Bernt Sköld (kd). 

Till ny ersättare i kommunstyrelsen utses Raymonda Kourie (kd). 

_____ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Expediering Resp. vald 
 Lars Claeson, kommunledningskontoret 
 Nils-Arne Björk, kommunledningskontoret 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 13
  
 Sammanträdesdatum 
  
 
  

  

Kommunfullmäktige 2007-05-21 

 
   

   

 Kf § 70 Dnr 142/2007.005 

 
Elisabeth Berglunds motion om handlingar via e-post 

Ärendebeskrivning Elisabeth Berglund (v) har lämnat en motion om handlingar via e-
post. 

I motionen föreslår hon att fullmäktige beslutar att Kumla kommun 
undersöker möjligheten att använda datorer och e-post i större 
utsträckning för att förse ledamöter i fullmäktige och nämnder med 
nödvändiga handlingar inför sammanträden. 

Fullmäktiges beslut Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

_____ 

 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14
  
 Sammanträdesdatum 
  
 
Kumla kommunfullmäktiges protokoll den 21 maj 2007 Bilaga 1 

 
Beslutande Socialdemokraterna Moderata Samlingspartiet
 Sölve Persson Elisabet Centervärn, tjg ers 
 Håkan Trygg, tjg ers Mats Hellgren 
 Annica Eriksson Maria Haglund 
 Sven-Ove Cederstrand, tjg ers Awat Mohammad 
 Katarina Hansson Berry Keller 
 Lennart Eriksson Elisabet Ekestubbe 
 Gunnel Kask  
 Carl-Gustav Thunström Centerpartiet
 Kersti Sandberg, tjg ers Torbjörn Ahlin 
 Lisbet Björklund Jan Engman 
 Stefan Svensson Maria Rönnbäck 
 Anna-Kajsa Gullberg Marguerite Landin 
 Bert Eriksson  
 Eva Wilhelmsson Folkpartiet liberalerna
 Christer Thörner Linda Axäng  
 Katarina Öberg Tony Larsson-Malmberg 
 Britt Gelin, tjg ers Katrin Tensmyr 
 Marianne Arvidsson  
 Sten Persson Kristdemokraterna
 Thomas Bäck, tjg ers Per Holm 
 Sven-Inge Carlsson Anki Andersson, tjg ers 
 Gun-Britt Ahlin Sven-Arne Karlsson  
 Roger Arvidsson Raymonda Kourie 
   
 Vänsterpartiet  
 Åsa Häggström  
 Elisabeth Berglund  
   
 Miljöpartiet  
 Mattias Berggren, tjg ers  
   
   
Ej tjänstgörande ersättare Ing-Marie Andersson (s)  
   
   
   
Anmälda förhinder Björn Eriksson (s) Dan Schöllin (kd) 
 Thomas Andersson (s) Dan-Åke Moberg (s) 
 Kristina Davidsson (s) Gun-Britt Andersson (s) 
 Göran Arvesthål (m) Mats Gunnarsson (mp) 
   
Övriga närvarande Sara Klerestam, sekr Ylva Gjetrang, Länsstyrelsen 
 Vanessa Scheffler Marita Johansson 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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