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 Sara Klerestam  
   
   
   
Ordförande ……….......................................... …………………………….. 
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Underskrift ………............................................. 
 Lena Larsson 

 Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 2
  
 Sammanträdesdatum 
  
 
Kommunfullmäktige 2007-06-18 

 
   

   

 Kf § 71  

 
Inkomna skrivelser och rapporter 

Dnr 164/2007.102 Sandra Stenånger (sd) har i skrivelse från den 4 maj 2007 avsagt sig 
uppdraget som ledamot i fullmäktige. 

Fullmäktige beslutade den 21 maj 2007, § 67, att godkänna avsä-
gelsen samt begära sammanräkning hos länsstyrelsen för att utse ny 
ledamot i fullmäktige efter Stenånger. 

Länsstyrelsen har genom beslut från den 4 juni 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 179/2007.700 Kommunerna har från den 1 juli 2006 genom en ändring i social-
tjänstlagen 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 21 maj 2007 lämnat sådan 
rapport. 

_____ 
 
 
 
 
 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 3
  
 Sammanträdesdatum 
  
 
Kommunfullmäktige 2007-06-18 

Kommunstyrelsen 2007-06-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-05-08 

 
 Kf § 72  

 Ks § 92  

 Au § 136 Dnr 150/2007.020 

 
Personalekonomisk redovisning 2006 

Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har sammanställt personalekonomisk re-
dovisning för år 2006. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige godkänner den personalekonomiska redovis-
ningen. 

Kommunstyrelsen  
 Personalchef Ulla Lundholm informerar vid sammanträdet. 
Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige godkänner den personalekonomiska redovis-

ningen. 
Kommunfullmäktige  
 Ärendet föredras av personalchef Ulla Lundholm och rehabiliterings-

handläggare Mikael Wennerström. 
Förslag Björn Eriksson (s) och Elisabeth Berglund (v) föreslår att kommun-

styrelsens förslag bifalles. 
Fullmäktiges beslut Den personalekonomiska redovisningen godkännes. 

_____ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Expediering Personalavdelningen 
 Kommunens nämnder 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 4
  
 Sammanträdesdatum 
  
 
Kommunfullmäktige 2007-06-18 

Kommunstyrelsen 2007-06-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-05-29 

 
 Kf § 73  

 Ks § 93  

 Au § 158 Dnr 73/2006.026 

 
Tony Larsson-Malmbergs och Kerstin Lundqvist Erikssons 
motion om jämställdhet för funktionshindrade 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 27 februari 2006, § 14, en mo-
tion framlagd av Tony Larsson-Malmberg (fp) och Kerstin Lundqvist 
Eriksson (fp) om jämställdhet för funktionshindrade. 
I motionen föreslås fullmäktige besluta att genomföra en skyndsam 
översyn av stöd till funktionshindrade utifrån ett jämställdhetsper-
spektiv. 
Arbetsutskottet beslutade den 7 mars 2006 att ge socialnämnden i 
uppdrag att utarbeta ett förslag till yttrande. 
Enhetschef för LSS-enheten Inger Larsson har den 16 maj 2007 läm-
nat förslag till yttrande. 
Av yttrandet framgår att det inte finns några indikatorer som visar på 
att det i Kumla generellt är så att män lättare får insatser beviljade än 
kvinnor.  
Socialnämnden har den 8 maj 2007, § 41, beslutat anta yttrandet som 
sitt. 

Arbetsutskottet  
Förslag Dan-Åke Moberg (s) föreslår att kommunfullmäktige antar yttrandet 

och att motionen därmed ska anses besvarad. 
Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar yttrandet och motionen ska därmed anses 

besvarad.  
Kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige antar yttrandet och motionen ska därmed anses 

besvarad. 
Kommunfullmäktige  
Förslag Linda Axäng (fp), Tony Larsson-Malmberg (fp) och Elisabeth 

Berglund (v) föreslår att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrel-
sens förslag. 

Fullmäktiges beslut Kommunfullmäktige antar yttrandet och motionen skall därmed anses 
besvarad. 
_____ 

Expediering Enhetschef Inger Larsson, socialförvaltningen 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 5
  
 Sammanträdesdatum 
  
 
Kommunfullmäktige 2007-06-18 

Kommunstyrelsen 2007-06-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-05-08 

 
 Kf § 74  

 Ks § 94  

 Au § 135 Dnr 277/2006.866 

 
Liselott Rehnmans motion gällande Konst på Hög 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 18 september 2006, § 95, en 
motion från Liselott Rehnman (s) angående Konst på Hög. 

I motionen föreslås fullmäktige besluta att man ändrar från det nuva-
rande tillvägagångssättet till att konstnärerna får göra skisser eller 
miniatyrer av konstverk som sedan finns på biblioteket under en be-
gränsad tid och som Kumlaborna kan gå och rösta på vilket nytt 
konstverk som ska tillföras Konst på Hög nästa gång. 

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

Kommundirektör Annika Hallberg har den 25 april 2007 inkommit 
med förslag till yttrande. 

Av yttrandet framgår bland annat att ett röstningsförfarande är en 
omständlig, tids- och kostnadskrävande process.  

Vidare har Projektgruppen Konst på Hög under de 10 år projektet 
funnits visat skicklighet i att hitta erkända konstnärer och skulptörer 
och skapat ett upplevelse- och rekreationsområde där kulturen spelar 
en stor roll. 

Annika Hallberg föreslår att kommunfullmäktige antar yttrandet och 
att motionen därmed skall anses besvarad. 

Arbetsutskottet  
Förslag Torbjörn Ahlin (c) och Maria Haglund (m) föreslår att kommunfull-

mäktige avslår motionen. 
Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige avslår motionen. 
Kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige avslår motionen. 
Kommunfullmäktige  
Fullmäktiges beslut Kommunfullmäktige avslår motionen. 

_____ 
  
Expediering Kommundirektör Annika Hallberg 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6
  
 Sammanträdesdatum 
  
Kommunfullmäktige 2007-06-18 

Kommunstyrelsen 2007-06-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-05-15 

 
 Kf § 75  

 Ks § 95  

 Au § 150 Dnr 224/2006.730 

 
Per Holms m fl motion om lotstelefon för äldre 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 19 juni 2006, § 79, en motion 
från Per Holm (kd) m fl om lotstelefon för äldre. 

I motionen föreslås fullmäktige besluta att Kumla kommun inrättar en 
lotstelefon enligt motionen. 

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

Utredningssekreterare Joakim Öhrman har den 8 maj 2007 inkommit 
med förslag till yttrande. 

Av yttrandet framgår bland annat att Väntjänsten i Kumla kommun 
har en verksamhet med talesombud. Denna verksamhet inrättades 
med syfte att erbjuda äldre och handikappade en möjlighet att föra 
fram frågor, problem, med mera. Över tid har ombuden utvecklat en 
bred kompetens avseende olika typer av ärenden. 

Vidare skriver Joakim Öhrman att då verksamheten i fråga är väl 
fungerande finns i nuläget inte skäl att inrätta en lotstelefon för äldre. 

Joakim Öhrman föreslår att kommunfullmäktige antar yttrandet och 
att motionen därmed skall anses besvarad. 

Arbetsutskottet  
Förslag Annica Ericsson (s) föreslår att kommunfullmäktige antar yttrandet 

med en kompletterande skrivning om sjukvårdsrådgivningens verk-
samhet. 

Maria Haglund (m) föreslår att kommunfullmäktige bifaller motio-
nen. 

Torbjörn Ahlin (c) yrkar bifall till Haglunds förslag. 
Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar yttrandet med en kompletterande skriv-

ning om sjukvårdsrådgivningens verksamhet. 
Reservationer Maria Haglund och Torbjörn Ahlin reserverar sig till förmån för 

Haglunds förslag. 

                                                                                                    forts 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 7
  
 Sammanträdesdatum 
  
Kommunfullmäktige 2007-06-18 

Kommunstyrelsen 2007-06-07 

 
   

 Kf § 75, forts  

 Ks § 95, forts   
Kommunstyrelsen  
Förslag Per Holm (kd), Torbjörn Ahlin (c), och Linda Axäng (fp) föreslår att 

kommunfullmäktige bifaller motionen. 

Annica Ericsson (s) föreslår att kommunfullmäktige bifaller arbetsut-
skottets förslag. 

Propositionsordning Kommunstyrelsen föreslår följande propositionsordning: 

Bifall till arbetsutskottets förslag ställs mot bifall till Per Holms (kd), 
Torbjörn Ahlins (c), och Linda Axängs (fp) förslag. 

Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige antar yttrandet med en kompletterande skriv-
ning om sjukvårdsrådgivningens verksamhet. 

Reservationer Torbjörn Ahlin (c), Per Holm (kd), Linda Axäng (fp), Mats 
Gunnarsson (mp) och Maria Haglund (m) reserverar sig till förmån 
för Ahlins, Holms och Axängs förslag. 

Kommunfullmäktige  
Förslag Per Holm (kd), Linda Axäng (fp), Maria Haglund (m), Torbjörn 

Ahlin (c) föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen. 

Dan-Åke Moberg (s) och Lennart Eriksson (s) föreslår att kommun-
fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning. 

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

Fullmäktiges beslut Kommunfullmäktige antar yttrandet med en kompletterande skriv-
ning om sjukvårdsrådgivningens verksamhet. Motionen skall därmed 
anses vara besvarad. 

_____ 
Reservationer Per Holm (kd), Bernt Sköld (kd), Raymonda Kourie (kd), Linda 

Axäng (fp), Tony Larsson-Malmberg (fp), Katrin Tensmyr (fp), 
Maria Haglund (m), Elisabet Centervärn (m), Mats Hellgren (m), 
Awat Mohammad (m), Berry Keller (m), Elisabet Ekestubbe (m), 
Torbjörn Ahlin (c), Jan Engman (c), Maria Rönnbäck (c), Marguerite 
Landin (c) och Mats Gunnarsson (mp) reserverar sig till förmån för 
Holms, Axängs, Haglunds och Ahlins förslag. 

_____ 
Expediering Kommunledningskontoret 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8
  
 Sammanträdesdatum 
  
 
Kommunfullmäktige 2007-06-18 

Kommunstyrelsen 2007-06-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-06-05 

 
 Kf § 76  

 Ks § 96  

 Au § 184 Dnr 134/2007.040 

 
Medborgarförslag om Kumla kommuns hantering av pengar 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 23 april 2007, § 60, ett medbor-
garförslag om Kumla kommuns hantering av pengar. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 8 maj 2007, § 147, att 
ge Annika Hallberg i uppdrag att lämna förslag till yttrande. 

Förvaltningsekonom Harry Matteusson har den 31 maj 2007 inkom-
mit med förslag till yttrande. 

Av yttrandet framgår bland annat att kommunens samlade verksam-
het bedrivs efter sunda ekonomiska principer och att den ekonomiska 
politiken liksom miljöpolitiken strävar efter att de kommande gene-
rationerna inte ska behöva bära bördor för beslut som tas idag.  

Harry Matteusson föreslår att kommunfullmäktige antar yttrandet 
som svar på medborgarförslaget. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar yttrandet som svar på medborgarförslaget. 
Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige antar yttrandet som svar på medborgarförslaget. 
Fullmäktiges beslut Kommunfullmäktige antar yttrandet som svar på medborgarförslaget. 

_____ 
  
  
  
  
  
  
  
  
Expediering Förvaltningsekonom Harry Matteusson 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 9
  
 Sammanträdesdatum 
  
 
Kommunfullmäktige 2007-06-18 

Kommunstyrelsen 2007-06-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-06-05 

 
   

 Kf § 77  

 Ks § 97  

 Au § 187 Dnr 160/2005.619 

 
Kumla kommuns utträde ur Sydnärkes utbildningsförbund 
(SUF) 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade den 28 december 2006, § 123, att säga 
upp avtalet med Sydnärkes utbildningsförbund, att utse kommundi-
rektör Annika Hallberg och ekonomichef Ronny Salomonsson till 
kontaktpersoner för Kumla kommun under avvecklingen av kommu-
nens medlemskap i Sydnärkes utbildningsförbund samt att diskussio-
ner omedelbart tas upp med Sydnärkes utbildningsförbunds för-
bundsledning om villkoren för Kumla kommuns utträde. 

Fullmäktige beslutade också den 23 januari 2007, § 12, att kommunal 
vuxenutbildning för Kumla kommuns invånare från och med den 
1 juli 2007 skall bedrivas av Kumla kommun. 

Efter förhandlingar mellan företrädare för SUF och Kumla kommun 
finns ett förslag till överenskommelse om Kumla kommuns utträde.  

Direktionen i SUF har den 30 maj 2007 § 59, beslutat att föreslå 
fullmäktige i respektive medlemskommun att bifalla Kumla kom-
muns begäran om utträde ur förbundet från och med den 1 juli 2008. 

Direktionen beslutade vidare att föreslå att fullmäktige i respektive 
medlemskommun beslutar att villkoren för Kumla kommuns utträde 
regleras i särskilt avtal enligt bilaga 1, att ett femårigt samverkansav-
tal med början den 1 juli 2008 sluts mellan SUF och Kumla kommun 
enligt bilaga 2 samt att nödvändiga förändringar i förbundsordningen 
ska antas enligt bilaga 3. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige beslutar att villkoren för Kumla kommuns ut-
träde regleras i särskilt avtal enligt bilaga 1, att ett femårigt samver-
kansavtal med början den 1 juli 2008 sluts mellan SUF och Kumla 
kommun enligt bilaga 2 samt att nödvändiga förändringar i förbunds-
ordningen ska antas enligt bilaga 3. 

Maria Haglund (m) deltar ej i beslutet, samt lämnar skriftlig inlaga att 
bifogas protokollet. 

                                                                                                    forts 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 10
  
 Sammanträdesdatum 
  
Kommunfullmäktige 2007-06-18 

Kommunstyrelsen 2007-06-07 

   

 Kf § 77, forts  

 Ks § 97, forts  
Kommunstyrelsen  
Förslag Maria Haglund (m), Per Holm (kd) och Linda Axäng (fp) föreslår att 

fullmäktige avslår arbetsutskottets förslag. 

Torbjörn Ahlin (c) föreslår att arbetsutskottets förslag bifalles. 
Propositionsordning Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 

Bifall till arbetsutskottets förslag ställs mot avslag. 
Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att villkoren för Kumla kommuns ut-

träde regleras i särskilt avtal enligt bilaga 1, att ett femårigt samver-
kansavtal med början den 1 juli 2008 sluts mellan SUF och Kumla 
kommun enligt bilaga 2 samt att nödvändiga förändringar i förbunds-
ordningen ska antas enligt bilaga 3. 

Reservationer Per Holm (kd), Linda Axäng (fp), Maria Haglund (m) och Mats 
Gunnarsson (mp) reserverar sig till förmån för Haglunds, Holms och 
Axängs förslag. 

Kommunfullmäktige  
Förslag Mats Gunnarsson (mp), Per Holm (kd), Linda Axäng (fp) föreslår att 

fullmäktige avslår kommunstyrelsens förslag. 

Åsa Häggström (v) Dan-Åke Moberg (s), Annika Eriksson (s) och 
Torbjörn Ahlin (c) föreslår att kommunstyrelsens förslag bifalles.  

Propositionsordning Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning. 

Bifall till kommunstyrelsens förslag ställs mot avslag. 
Fullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att villkoren för Kumla kommuns ut-

träde regleras i särskilt avtal enligt bilaga 1, att ett femårigt samver-
kansavtal med början den 1 juli 2008 sluts mellan SUF och Kumla 
kommun enligt bilaga 2 samt att nödvändiga förändringar i förbunds-
ordningen ska antas enligt bilaga 3. 

_____ 
Reservationer Mats Gunnarsson (mp), Per Holm (kd), Bernt Sköld (kd), Raymonda 

Kourie (kd), Linda Axäng (fp), Kerstin Cederström (fp), Katrin 
Tensmyr (fp), Maria Haglund (m), Mats Hellgren (m), Berry Keller 
(m), Awat Mohammad (m), Elisabet Ekestubbe (m) och Elisabet 
Centervärn (m) reserverar sig till förmån för Gunnarssons, Holms och 
Axängs förslag. 

Expediering Kommundirektör Annika Hallberg 

Ekonomichef Ronny Salomonsson 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11
  
 Sammanträdesdatum 
  
 

Kommunfullmäktige 2007-06-18 

Kommunstyrelsen 2007-06-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-04-23 

 
 Kf § 78  

 Ks § 106  

 Au § 120 Dnr 117/2007.619 

 
Årsredovisning och revisionsberättelse för Sydnärkes Utbild-
ningsförbund för år 2006 

Ärendebeskrivning Kommunalförbundet Sydnärkes Utbildningsförbund har den 
11 april 2007 inkommit med årsredovisning för år 2006. Revisorerna 
har den 4 april 2007 inkommit med revisionsberättelse för år 2006. 

Enligt bestämmelserna i kommunallagens 9 kap, §§ 16 och 20, har 
fullmäktige i respektive medlemskommun att besluta om ansvars-
frihet för förbundsdirektionen. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen. 

Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet. 
Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen. 

Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet. 
Kommunfullmäktige  
 Ärendet föredras av vikarierande utbildningsdirektör Lars-Göran 

Hildor och före detta ekonomichef Peter Warman.  
Fullmäktiges beslut Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen. 

Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet. 

_____ 
  
  
  
  
  
  
  
  
Expediering Sydnärkes Utbildningsförbund 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12
  
 Sammanträdesdatum 
  
 
Kommunfullmäktige 2007-06-18 

Kommunstyrelsen 2007-06-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-05-29 

 
 Kf § 79  

 Ks § 98  

 Au § 159 Dnr 180/2006.330 

 
Grönplan för Kumla kommun 

Ärendebeskrivning Miljö- och byggnadskontoret har den 11 maj 2006 inkommit med 
förslag till grönplan för Kumla kommun. 

Grönplanens syfte är att tydliggöra grönskans betydelse för invånarna 
och staden som helhet. Den ska också fungera som ett kunskaps- och 
beslutsunderlag för såväl politiker som tjänstemän, för att ge hand-
lingsberedskap och underlätta beslut om framtida markanvändning. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 7 juni 2005, § 67, att 
förslaget skulle skickas på remiss till berörda. 

Fysisk planerare Vanessa Scheffler informerade om planen vid ar-
betsutskottets sammanträde den 23 maj 2006, § 167. 

Förslaget har varit utställt under tiden 11 maj – 23 juni 2006. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 24 oktober 2006, § 107, 
att grönplanen återremitteras för samordning med klimatstrategi och 
miljöprogram. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 13 mars 2007, § 39, att 
godkänna grönplanen och lämna över den till kommunfullmäktige för 
antagande.  

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar Grönplan för Kumla kommun. 
Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige antar Grönplan för Kumla kommun. 
Kommunfullmäktige  
Förslag Carl-Gustav Thunström (s), Katrin Tensmyr (fp) och Mats 

Gunnarsson (mp) föreslår att kommunfullmäktige antar Grönplan för 
Kumla kommun. 

Fullmäktiges beslut Kommunfullmäktige antar Grönplan för Kumla kommun. 

_____ 
  
  
Expediering Fysisk planerare Vanessa Scheffler, Miljö- och Byggnadskontoret 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 13
  
 Sammanträdesdatum 
  
 
Kommunfullmäktige 2007-06-18 

Kommunstyrelsen 2007-06-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-05-29 

 
 Kf § 80  

 Ks § 99  

 Au § 160 Dnr 340/2006.400 

 
Klimatstrategi för Kumla kommun 

Ärendebeskrivning Miljö- och byggnadsnämnden har den 2 november 2006 översänt 
förslag till klimatstrategi för Kumla kommun. Strategin är framar-
betad enligt Naturvårdsverkets råd för klimatstrategier. 

Klimatstrategin avser Kumla kommuns och de kommunala bolagens 
verksamheter. Målen som satts i klimatstrategin kompletterar miljö-
programmet och är anpassade till de regionala och nationella miljö-
målen. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 24 oktober 2006, § 106, 
att låta förslaget till klimatstrategi gå ut på remiss till berörda. 

Miljöinspektör Marita Johansson informerade om strategin vid ar-
betsutskottets sammanträde den 5 december 2006, § 383. 

Förslaget har varit utskickat på remiss under tiden 1 november – 8 
december 2006, som sedan förlängts till 1 mars 2007. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 13 mars 2007, § 41, att 
godkänna klimatstrategin och lämna över den till kommunfullmäktige 
för antagande.  

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade även att förorda att klimat-
strategin i början av 2008 samordnas med energiplanen till ett doku-
ment. Detta ska ske i samråd med tekniska kontoret. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar klimatstrategi för Kumla kommun. 

Klimatstrategin samordnas med energiplanen till ett dokument i bör-
jan av år 2008. Detta ska ske i samråd med tekniska kontoret. 

Kommunstyrelsen  
Förslag Mats Gunnarsson (mp) föreslår att klimatstrategin antas och kom-

pletteras med följande. 

Under klimatmål 1: 

Bolagsdirektiven till Kumlabostäder och Kumla Fastighetsbolag 
omarbetas så att de tar ett större ansvar i klimatarbetet. 

Ett energiförbrukningstak på exempelvis 50 kwh/m2 och år införs vid 
nybyggnationer i kommunen.                                                        forts 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14
  
 Sammanträdesdatum 
  
Kommunfullmäktige 2007-06-18 

Kommunstyrelsen 2007-06-07 

 
 Kf § 80, forts  

 Ks § 99, forts  
Propositionsordning Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 

Bifall till arbetsutskottets förslag ställs mot avslag för Mats 
Gunnarssons (mp) förslag. 

Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige antar klimatstrategi för Kumla kommun. 
Klimatstrategin samordnas med energiplanen till ett dokument i bör-
jan av år 2008. Detta ska ske i samråd med tekniska kontoret. 

Reservationer Mats Gunnarsson (mp), Torbjörn Ahlin (c), Per Holm (kd), Linda 
Axäng (fp) och Maria Haglund (m) reserverar sig till förmån för 
Gunnarssons förslag. 

Kommunfullmäktige  
Förslag Carl-Gustav Thunström (s), Dan-Åke Moberg (s) och Annica 

Eriksson (s) föreslår att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrel-
sens förslag. 
Mats Gunnarsson (mp), Per Holm (kd), Torbjörn Ahlin (c) och Linda 
Axäng (fp) föreslår att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrel-
sens förslag med följande tillägg: 
Under klimatmål 1: Bolagsdirektiven till Kumlabostäder och Kumla 
Fastighetsbolag omarbetas så att de tar ett större ansvar i klimatarbe-
tet. Ett energiförbrukningstak på exempelvis 50 kwh/m2 och år införs 
vid nybyggnationer i kommunen.                                                         

Propositionsordning Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning. 
Bifall till kommunstyrelsens förslag i de delar där motförslag inte 
finns ställs mot avslag. 
Därefter ställs bifall till tilläggsförslaget mot avslag. 

Fullmäktiges beslut Kommunfullmäktige antar klimatstrategi för Kumla kommun. 
Klimatstrategin samordnas med energiplanen till ett dokument i bör-
jan av år 2008. Detta ska ske i samråd med tekniska kontoret. 
_____ 

Reservationer Mats Gunnarsson (mp), Torbjörn Ahlin (c), Jan Engman (c), Maria 
Rönnbäck (c), Marguerite Landin (c), Linda Axäng (fp), Katrin 
Tensmyr (fp), Kerstin Cederström (fp), Per Holm (kd), Raymonda 
Kourie (kd), Elisabet Centervärn (m), Mats Hellgren (m), Maria 
Haglund (m), Awat Mohammad (m), Berry Keller (m), Elisabet 
Ekestubbe (m), Åsa Häggström (v) och Elisabeth Berglund (v) 
reserverar sig till förmån för Gunnarssons, Holms, Ahlins, och 
Axängs förslag. 

Expediering Miljöinspektör Marita Johansson, Miljö- och Byggnadskontoret 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15
  
 Sammanträdesdatum 
  
 
Kommunfullmäktige 2007-06-18 

Kommunstyrelsen 2007-06-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-05-29 

 
 Kf § 81  

 Ks § 100  

 Au § 161 Dnr 179/2006.400 

 
Miljöprogram för Kumla kommun 2006-2010  

Ärendebeskrivning Miljö- och byggnadskontoret har den 11 maj 2006 inkommit med 
förslag till miljöprogram för Kumla kommun. Kommunens senaste 
miljöprogram är från 1999. Det nya programmet gäller perioden 
2006-2010. 

Miljöprogrammet för Kumla kommun innehåller lokala miljömål som 
har satts i linje med de nationella och regionala miljömålen, men an-
passats till förhållandena i Kumla. Programmet ska ses som en vilje-
inriktning från kommunen och är vägledande i beslut som rör miljön. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 2 maj 2006, § 46, att 
förslaget skulle skickas på remiss till berörda. 

Fysisk planerare Vanessa Scheffler informerade om programmet vid 
arbetsutskottets sammanträde den 23 maj 2006, § 166. 

Förslaget har varit utställt under tiden 11 maj – 23 juni 2006. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 24 oktober 2006, § 119, 
att miljöprogrammet återremitteras för samordning med klimatstra-
tegi och grönplan. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 13 mars 2007, § 40, att 
godkänna miljöprogrammet och lämna över det till kommunfullmäk-
tige för antagande.  

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade även att föreslå att kommun-
styrelsen får i uppdrag att ta fram en miljövänlig upphandlingspolicy 
enligt rekommendationer i miljöprogrammet. 

Arbetsutskottet  
Förslag Dan-Åke Moberg (s) föreslår att kommunfullmäktige antar miljöpro-

gram för Kumla kommun. 

Torbjörn Ahlin (c) föreslår att kommunfullmäktige antar miljöpro-
gram för Kumla kommun med följande ändringar gällande delmålen 
tillhörande miljömål 1 om begränsad klimatpåverkan (förslag till änd-
ringar med kursiv stil): 

Delmål 1.2) Fram till år 2010 ska kommunens användning av eld-
ningsolja minska med 50% 100 % från år 2005 års nivå.        forts 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 16
  
 Sammanträdesdatum 
  
Kommunfullmäktige 2007-06-18 

Kommunstyrelsen 2007-06-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-05-29 

 
 Kf § 81, forts  

 Ks § 100, forts  

 Au § 161, forts  
 Delmål 1.4) År 2010 ska 25 % minst 50 % av alla kommunägda per-

sonbilar och 100 % av kommunens leasade bilar vara miljöbilar en-
ligt Vägverkets definition. Användningen av fossila bränslen till 
kommunens fordon ska minska med 15 % 45 % från 2005 års nivå.  

Ahlin föreslår även att delmålen ska gälla för kommunens bolag. 
Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar miljöprogram för Kumla kommun. 
Reservationer Torbjörn Ahlin och Maria Haglund reserverar sig till förmån för 

Ahlins förslag. 
Kommunstyrelsen  
Förslag Dan-Åke Moberg (s) föreslår att kommunfullmäktige antar miljöpro-

gram för Kumla kommun. 
Torbjörn Ahlin (c) föreslår att kommunfullmäktige antar miljöpro-
gram för Kumla kommun med följande ändringar gällande delmålen 
tillhörande miljömål 1 om begränsad klimatpåverkan (förslag till änd-
ringar med kursiv stil): 
Delmål 1.2) Fram till år 2010 ska kommunens användning av eld-
ningsolja minska med 50% 100 % från år 2005 års nivå.  
Delmål 1.4) År 2010 ska 25 % minst 50 % av alla kommunägda per-
sonbilar och 100 % av kommunens leasade bilar vara miljöbilar en-
ligt Vägverkets definition. Användningen av fossila bränslen till 
kommunens fordon ska minska med 15 % 45 % från 2005 års nivå.  
Ahlin föreslår även att delmålen ska gälla för kommunens bolag.  
Mats Gunnarsson (mp) föreslår att kommunfullmäktige antar miljö-
program för Kumla kommun med tillägg i bilaga 2 till protokollet.        

Propositionsordning Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 

Bifall till arbetsutskottets förslag i de delar där motförslag inte finns 
ställs mot avslag. 

Därefter ställs tilläggsförslagen var och ett bifall mot avslag. 
Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige antar miljöprogram för Kumla kommun. 
Reservationer Torbjörn Ahlin (c), Maria Haglund (m), Per Holm (kd) och Linda 

Axäng (fp) reserverar sig till förmån för Ahlins förslag. 

Mats Gunnarsson (mp), Maria Haglund (m), Per Holm (kd), Torbjörn 
Ahlin (c) och Linda Axäng (fp) reserverar sig till förmån för 
Gunnarssons förslag.                                                                forts 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 17
  
 Sammanträdesdatum 
  
Kommunfullmäktige 2007-06-18 

 
   

 Kf § 81, forts  
Kommunfullmäktige  
Förslag Carl-Gustav Thunström (s) föreslår att kommunfullmäktige antar 

miljöprogram för Kumla kommun. 
Mats Gunnarsson (mp) föreslår att kommunfullmäktige antar miljö-
program för Kumla kommun med tilläggsförslag i bilaga 2 till proto-
kollet.                                                                                                      
Torbjörn Ahlin (c) föreslår att kommunfullmäktige antar miljöpro-
gram för Kumla kommun med följande ändringar gällande delmålen 
tillhörande miljömål 1 om begränsad klimatpåverkan (förslag till änd-
ringar med kursiv stil): 
Delmål 1.2) Fram till år 2010 ska kommunens användning av eld-
ningsolja minska med 50% 100 % från år 2005 års nivå.  
Delmål 1.4) År 2010 ska 25 % minst 50 % av alla kommunägda per-
sonbilar och 100 % av kommunens leasade bilar vara miljöbilar en-
ligt Vägverkets definition. Användningen av fossila bränslen till 
kommunens fordon ska minska med 15 % 45 % från 2005 års nivå.  
Ahlin föreslår även att delmålen ska gälla för kommunens bolag.  
Vidare föreslår Ahlin att kommunfullmäktige bifaller Gunnarssons 
tilläggsförslag i kommunstyrelsen. 
Per Holm (kd), Linda Axäng (fp) och Åsa Häggström (v) föreslår att 
kommunfullmäktige antar miljöprogram med Gunnarssons och 
Ahlins tilläggsförslag. 
Maria Haglund (m) föreslår att kommunfullmäktige antar miljöpro-
gram med Gunnarssons och Ahlins tilläggsförslag samt att miljö- och 
byggnadskontoret får i uppdrag att justera klimatstrategin och miljö-
programmet så att dokumenten överensstämmer. 

Propositionsordning Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning. 
Bifall till kommunstyrelsens förslag ställs mot avslag. 
Därefter ställs bifall till Haglunds tilläggsförslag mot avslag. 

Fullmäktiges beslut Kommunfullmäktige antar miljöprogram för Kumla kommun 
_____ 

Reservationer  Mats Gunnarsson (mp), Torbjörn Ahlin (c), Jan Engman (c), Maria 
Rönnbäck (c), Marguerite Landin (c), Linda Axäng (fp), Katrin 
Tensmyr (fp), Kerstin Cederström (fp), Per Holm (kd), Raymonda 
Kourie (kd), Elisabet Centervärn (m), Mats Hellgren (m), Maria 
Haglund (m), Awat Mohammad (m), Berry Keller (m) och Elisabet 
Ekestubbe (m) reserverar sig till förmån för Haglunds förslag. 

Expediering Fysisk planerare Vanessa Scheffler, Miljö- och byggnadskontoret 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 18
  
 Sammanträdesdatum 
  
Kommunfullmäktige 2007-06-18 

Kommunstyrelsen 2007-06-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-05-29 

 
 Kf § 82  

 Ks § 101  

 Au § 162 Dnr 203/2007.253 

 
Försäljning av del av fastigheten Kumla Sannahed 19:1 – 
Hemvägen 6 

Ärendebeskrivning Köpekontrakt har upprättas där Kumla kommun säljer del av fastig-
heten Kumla Sannahed 19:1 till Kumla Bostäder AB. Köpesumma 
1 300 000 kronor.  

Tillträdesdag enligt överenskommelse dock senast en månad efter att 
köpekontraktet godkänts av kommunfullmäktige. 

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

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

_____ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Expediering Markhandläggare Linda Svensson 
 Ekonomiavdelningen 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 19
  
 Sammanträdesdatum 
  
 
Kommunfullmäktige 2007-06-18 

Kommunstyrelsen 2007-06-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-05-29 

 
 Kf § 83  

 Ks § 102  

 Au § 163 Dnr 204/2007.253 

 
Försäljning av fastigheten Kumla Fiskalen 14 – Götgatan 4 / 
Marielundsgatan 4 A, B 

Ärendebeskrivning Köpekontrakt har upprättas där Kumla kommun säljer fastigheten 
Kumla Fiskalen 14 till Kumla Bostäder AB. Köpesumma 
6 100 000 kronor.  

Tillträdesdag enligt överenskommelse dock senast en månad efter att 
köpekontraktet godkänts av kommunfullmäktige. 

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

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

_____ 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 
  
  
  
Expediering Markhandläggare Linda Svensson 
 Ekonomiavdelningen 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 20
  
 Sammanträdesdatum 
  
 
Kommunfullmäktige 2007-06-18 

Kommunstyrelsen 2007-06-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-05-29 

 
 Kf § 84  

 Ks § 103  

 Au § 164 Dnr 205/2007.253 

 
Försäljning av Kumla Myggan 2, Kumla Myggan 3, Kumla Biet 1 
samt del av fastigheten Kumla 12:1 

Ärendebeskrivning Köpekontrakt har upprättas där Kumla kommun säljer fastigheterna 
Kumla Myggan 2, Kumla Myggan 3, Kumla Biet 1 samt del av fas-
tigheten Kumla 12:1 till Kumla Bostäder AB. Fastigheterna ligger vid 
Bragevägen, Frejgatan och Sleipnergatan.  

Köpesumma 2 700 000 kronor.  

Tillträdesdag enligt överenskommelse dock senast en månad efter att 
köpekontraktet godkänts av kommunfullmäktige. 

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

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

_____ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Expediering Markhandläggare Linda Svensson 
 Ekonomiavdelningen 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 21
  
 Sammanträdesdatum 
  
 
Kommunfullmäktige 2007-06-18 

Kommunstyrelsen 2007-06-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-05-29 

 
 Kf § 85  

 Ks § 104  

 Au § 165 Dnr 206/2007.253 

 
Försäljning av fastigheterna Kumla Sylen 10, Kumla 11:1, 
Kumla Kumla 11:17, Kumla Kumla 11:18 och Kumla Kumla 
11:19 

Ärendebeskrivning Köpekontrakt har upprättas där Kumla kommun säljer fastigheterna 
Kumla Sylen 10, Kumla 11:1, Kumla Kumla 11:17, Kumla Kumla 
11:18 och Kumla Kumla 11:19 till Kumla Bostäder AB. Fastighe-
terna ligger norr om Kungsparken och söder om Gärdesgatan. 

Köpesumma 5 700 000 kronor.  

Tillträdesdag enligt överenskommelse dock senast en månad efter att 
köpekontraktet godkänts av kommunfullmäktige. 

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

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

_____ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Expediering Markhandläggare Linda Svensson 
 Ekonomiavdelningen 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 22
  
 Sammanträdesdatum 
  
 
Kommunfullmäktige 2007-06-18 

Kommunstyrelsen 2007-06-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-06-05 

 
 Kf § 86  

 Ks § 105  

 Au § 188 Dnr 191/2007.002 

 
Förslag till reglemente för överförmyndaren 

Ärendebeskrivning Efter genomgång har det uppmärksammats att överförmyndaren i 
Kumla kommun saknar ett reglemente som ger klara och tydliga 
gränser för dess verksamhet. Enligt kommunallagen 6 kap 32 § ska 
kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter 
om nämndernas verksamhet och arbetsformer.  

Överförmyndarhandläggare Jonathan Rydén har på uppdrag av över-
förmyndaren Carl-Gustav Thunström upprättat ett förslag till regle-
mente för överförmyndaren. 

Carl-Gustav Thunström föreslår i skrivelse från den 22 maj 2007 att 
kommunfullmäktige antar förslag till reglemente till överförmynda-
ren. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar förslag till reglemente till överförmyn-
daren. 

Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige antar förslag till reglemente till överförmyn-
daren. 

Fullmäktiges beslut Kommunfullmäktige antar förslag till reglemente till överförmyn-
daren. 

_____ 
  
  
  
  
  
  
  
  
Expediering Överförmyndare Carl-Gustav Thunström 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 23
  
 Sammanträdesdatum 
  
 
Kommunfullmäktige 2007-06-18 

Kommunstyrelsen 2007-06-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-06-05 

 
 Kf § 87  

 Ks § 107  

 Au § 189  Dnr 195/2007.042 

 
Årsredovisning och revisionsberättelse för år 2006 för Stiftelsen 
Svenska Skoindustrimuseet i Kumla 

Ärendebeskrivning Stiftelsen Svenska Skoindustrimuseet har den 30 maj 2007 inkommit 
med årsredovisning och revisionsberättelse för år 2006. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen. 
Kommunstyrelsen  
 Dan-Åke Moberg (s) och Sölve Persson (s) deltar inte i beredningen 

av ärendet. 
Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen. 
Kommunfullmäktige  
 Dan-Åke Moberg (s) och Sölve Persson (s) deltar inte i beredningen 

av ärendet. 
Fullmäktiges beslut Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen. 

Stiftelsens beviljas ansvarsfrihet. 

_____ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 
  
Expediering Stiftelsen Svenska Skoindustrimuseet i Kumla 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 24
  
 Sammanträdesdatum 
  
 
Kommunfullmäktige 2007-06-18 

  

  

 
 Kf § 88  

   

  Dnr 184/2007.820 

 
Svar på Åsa Häggströms interpellation angående 
ridskoleverksamhet i Kumla kommun 

Ärendebeskrivning Åsa Häggström (v) har inlämnat en interpellation till kommunstyrel-
sens ordförande Dan-Åke Moberg (s). 

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? 

Kommunfullmäktige överlämnade den 21 maj  2007, § 66, interpel-
lationen till kommunstyrelsens ordförande. 

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

Kommunfullmäktige I debatten yttrar sig Åsa Häggström (v), Dan-Åke Moberg (s), Linda 
Axäng (fp) och Mats Gunnarsson (mp). 

_____ 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 25
  
 Sammanträdesdatum 
  
 
Kommunfullmäktige 2007-06-18 

Kommunfullmäktige 2007-05-21 

Kommunstyrelsen 2007-05-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-04-23 

 
 Kf § 89  

 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. 

_____ 
Kommunfullmäktige  
 Ärendet är av brådskande natur och har ej kungjorts.  
Fullmäktiges beslut Fullmäktige beslutar enhälligt att ärendet får tas upp till behandling.  

                                                                                                     forts 
 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 
  
Kommunfullmäktige 2007-06-18 

 
 Kf § 89, forts  

   
Förslag Dan-Åke Moberg (s) föreslår fullmäktige att Kumla kommun frånträ-

der fullmäktiges beslut från den 21 maj 2007, § 64, om förköp av 
fastigheten Kumla Ekeby Prästgård 1:11.  

Vidare föreslår Moberg att förhandlingar kring köp av del av fastig-
heten inleds.  

Fullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att Kumla kommun frånträder fullmäk-
tiges beslut från den 21 maj 2007, § 64, om förköp av fastigheten 
Kumla Ekeby Prästgård 1:11. 

Kommunfullmäktige beslutar att förhandlingar kring köp av del av 
fastigheten inleds. 

Samtliga närvarande ledamöter är ense. 

_____ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Expediering XX 
 XX 
 Markhandläggare Linda Svensson 
 Stadsarkitekt Kurt Larsson 
 Ekonomiavdelningen 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 
  
 
Kommunfullmäktige 2007-06-18 

  

 
   

   

 Kf § 90 Dnr 234/2007.102 

 
Avsägelse av kommunalt uppdrag – Mattias Berggren 

Ärendebeskrivning Mattias Berggren (mp) har i skrivelse från den 18 juni 2007 avsagt 
sig samtliga kommunala uppdrag på grund av flytt från kommunen. 

Berggren är ersättare i kommunfullmäktige och ledamot i miljö- och 
byggnadsnämnden. 

Fullmäktiges beslut Avsägelsen godkännes. 

Kommunen hemställer hos länsstyrelsen om sammanräkning för att 
utse ny ersättare i kommunfullmäktige efter Berggren. 

Avsägelsen remitteras till valutskottet. 

_____ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Expediering Länsstyrelsen 
 Miljö- och byggnadsnämnden 
 Valutskottets ordförande Marianne Arvidsson 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 
  
 
Kommunfullmäktige 2007-06-18 

 
   

   

   

 Kf § 91 Dnr 232/2007.311 

 
Per Holms m fl motion angående vägskyltar i Kumla kommun 

Ärendebeskrivning Per Holm (kd), Torbjörn Ahlin (c), Mats Gunnarsson (mp), Linda 
Axäng (fp) och Maria Haglund (m) har inlämnat en motion angående 
vägskyltar i Kumla kommun. 

I motionen föreslås fullmäktige besluta 

att tekniska kontoret får i uppdrag att omedelbart göra en översyn av 
skyltningen i Kumla kommun, samt att ge förslag på lämpliga skyltar 
samt deras placering. 

Fullmäktiges beslut Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

_____ 

 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 2007-06-18 

  

 
   

   

 Kf § 92 Dnr 217/2007.701 

 
Linda Axängs m fl motion angående volontärverksamhet 

Ärendebeskrivning Linda Axäng (fp), Torbjörn Ahlin (c), Per Holm (kd), Mats 
Gunnarsson (mp) samt Maria Haglund (m) har inlämnat en motion 
angående volontärverksamhet. 

I motionen föreslås fullmäktige besluta 

att socialnämnden får i uppdrag att inventera det frivilligarbete som 
idag redan finns i kommunen, samt utreda möjligheten att uppmuntra 
fler människor, i olika åldrar, till volontärverksamhet och att organi-
sera detta i en form som både tillvaratar brukarnas intressen och vo-
lontärernas engagemang. Om intresse finns bör detta ske i samarbete 
med till exempel väntjänsten och övriga frivilliga organisationer som 
idag är verksamma i kommunen. 

Fullmäktiges beslut Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

_____ 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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 Kf § 93 Dnr 196/2007.829 

 
Medborgarförslag om inrättande av ett Kumla mini-zoo 

Ärendebeskrivning Ett medborgarförslag har den 30 maj 2007 inkommit om inrättande 
av ett Kumla mini-zoo.  

Fullmäktiges beslut Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

_____ 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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 Kf § 94 Dnr 223/2007.811 

 
Medborgarförslag om utveckling av aktiviteter vid 
Djupadalsbadet 

Ärendebeskrivning Ett medborgarförslag har den 10 juni 2007 inkommit om utveckling 
av aktiviteter såsom en beachvollybollbana och klätterställningar vid 
Djupadalsbadet. 

Fullmäktiges beslut Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

_____ 
  

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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 Kf § 95 Dnr 222/2007.811 

 
Medborgarförslag om information via högtalaranläggning vid 
Djupadalsbadet 

Ärendebeskrivning Ett medborgarförslag har den 11 juni 2007 inkommit om information 
till Djupadalsbadets gäster via en högtalaranläggning  

Fullmäktiges beslut Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

_____ 
  

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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 Kf § 96 Dnr 221/2007.400 

 
Medborgarförslag om inhägnad mötesplats för hundägare och 
hundar i Kumla kommun 

Ärendebeskrivning Ett medborgarförslag har den 11 juni 2007 inkommit om en inhägnad 
mötesplats för hundägare och hundar i Kumla kommun. 

Fullmäktiges beslut Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

_____ 
  

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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 Kf § 97 Dnr 231/2007.106 

 
Marguerite Landins interpellation angående LEADER-projektet 

Ärendebeskrivning Marguerite Landins (c) har inlämnat en interpellation till kommunsty-
relsens ordförande. 

I interpellationen ställs följande frågor: 

Varför är Kumla kommun inte involverat i LEADER-arbetet? 

Är du beredd att medverka till att Kumla kommun ansluts till minst 
ett av ovanstående (se interpellationen) avgränsande LEADER-pro-
jekt? 

Fullmäktiges beslut Interpellationen får framställas. 

_____ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Expediering Kommunstyrelsens ordförande Dan-Åke Moberg 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 
  
Kumla kommunfullmäktiges protokoll den 18 juni 2007  Bilaga 1 
 
Beslutande Socialdemokraterna Moderata Samlingspartiet
 Sölve Persson Elisabeth Centervärn, tjg ers 
 Dan-Åke Moberg Mats Hellgren, §§ 71-81, 89-90 
 Annica Eriksson Maria Haglund 
 Björn Eriksson Awat Mohammad 
 Katarina Hansson §§ 71-80, 89-90 

Thomas Bäck, tjg ers §§ 81-88, 91-97 
Berry Keller  
Elisabet Ekestubbe 

 Lennart Eriksson  
 Gunnel Kask §§ 71-79, 89-90 

I-M Andersson, tjg ers §§ 80-88, 91-97
Centerpartiet  
Torbjörn Ahlin 

 Carl-Gustav Thunström Jan Engman 
 Gun-Britt Andersson Maria Rönnbäck 
 Lisbet Björklund Marguerite Landin 
 Stefan Svensson  
 Anna-Kajsa Gullberg Folkpartiet liberalerna
 Bert Eriksson Linda Axäng 
 Eva Wilhelmsson Tony Larsson-Malmberg §§ 71-77, 90 
 Christer Thörner Kerstin Cederström, tjg ers §§ 78-89, 91-97 
 Katarina Öberg Katrin Tensmyr 
 Britt Gelin, tjg ers  
 Marianne Arvidsson Kristdemokraterna
 Sten Persson Per Holm 
 Kristina Davidsson Bernt Sköld, tjg ers §§, 71-79,  89-90 
 Sven-Inge Carlsson Raymonda Kourie 
 Gun-Britt Ahlin  
 Roger Arvidsson Miljöpartiet
  Mats Gunnarsson 
 Vänsterpartiet  
 Åsa Häggström Sverigedemokraterna
 Elisabeth Berglund  
   
   
Ej tjg ers Sven-Ove Cederstrand (s) Mattias Berggren (mp) 
 Mohammed Hassan (s)  
   
Anm. förhinder Göran Arveståhl (m) Sven-Arne Karlsson (kd) 
 Thomas Andersson (s) Dan Schöllin (kd) 
   
   
Övr. 
närvarande 

Sara Klerestam, sekr  
 Gunilla Kalmnäs, rektor  

Ulla Lundholm, personalchef 

Lars-Göran Hildor, vik utbildningsdirektör, 
Sydnärkes Utbildningsförbund 

 Mikael Wennerström, 
rehabiliteringshandläggare 

Peter Warman, f d ekonomichef, Sydnärkes 
Utbildningsförbund 
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