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Kommunfullmäktige 2007-09-17 

  
   

   

 Kf § 98  

 
Inkomna skrivelser och rapporter 

Dnr 234/2007.102 Mattias Berggren (mp) har i skrivelse från den 18 juni 2007 avsagt 
sig samtliga kommunala uppdrag på grund av flytt från kommunen. 

Fullmäktige beslutade den 18 juni 2007, § 90, att godkänna avsä-
gelsen samt begära sammanräkning hos länsstyrelsen för att utse ny 
ledamot i fullmäktige efter Berggren. 

Länsstyrelsen har genom beslut från den 29 juni 2007 meddelat att till 
ny ersättare efter Berggren har utsetts Sven Minsberg (mp). 

_____ 
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Kommunfullmäktige 2007-09-17 

Kommunstyrelsen 2007-09-05 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-06-26 

  
 Kf § 99  

 Ks § 117  

 Au § 198 Dnr 257/2006.141 

 
Torbjörn Ahlins m fl motion om utveckling av Kumla centrum 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 21 augusti 2006, § 86, en mo-
tion från Torbjörn Ahlin (c) m fl om utveckling av Kumla centrum. 

I motionen föreslås fullmäktige besluta att Kumla kommun inbjuder 
berörda parter från handel, fastighetsägare och Kumla Promotion för 
att utarbeta ett program för Kumla Centrums utveckling. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 29 augusti 2006, § 
240, att ge tekniska kontoret i uppdrag att lämna förslag till yttrande. 

Teknisk chef Marianne Christiansen och stadsarkitekt Kurt Larsson 
har den 13 juni 2007 inkommit med förslag till yttrande. Av yttrandet 
framgår att Kumla kommun har arbetat i flera år med att utveckla 
centrum. En rad byggnadsprojekt har genomförts och handeln har 
förstärkts och utvecklats. 

Vidare framgår att ett arbetsmaterial till program för centrumutveck-
ling har tagits fram i samråd med några berörda fastighetsägare och 
representanter från handeln. Materialet har presenterats och diskute-
rats med Kumla Promotions medlemmar. Idéer bearbetas och förank-
ras nu hos berörda som också har det direkta ansvaret för genomfö-
randet.  

Christiansen och Larsson föreslår att med hänsyn till att kommunen 
redan arbetar helt i överensstämmelse med motionens innehåll och 
förslag kan motionen därmed anses besvarad. 

Arbetsutskottet  
Förslag Dan-Åke Moberg (s) föreslår att den sista meningen i yttrandet tas 

bort samt att kommunfullmäktige antar yttrandet i övrigt och att mo-
tionen därmed anses besvarad. 

Arbetsutskottets förslag Den sista meningen i yttrandet tas bort. 

Kommunfullmäktige antar yttrandet i övrigt och motionen anses där-
med besvarad. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 

                                                                                                  forts, 
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Kommunfullmäktige 2007-09-17 

  
   

   

 Kf § 99, forts Dnr 257/2006.141 

  
Kommunfullmäktige   
Fullmäktiges beslut Kommunfullmäktige antar yttrandet och motionen anses därmed be-

svarad. 

_____ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Expediering Stadsbyggnadschef Kurt Larsson 

 Teknisk chef Marianne Christiansen 
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Kommunfullmäktige 2007-09-17 

Kommunstyrelsen 2007-09-05 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-08-21 

  
 Kf § 100  

 Ks §118  

 Au § 224 Dnr 273/2006.105 

 
Maria Rönnbäcks motion om Öppet hus i Stadshuset 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 18 september 2006, § 96, en 
motion från Maria Rönnbäck (c) om öppet hus i Stadshuset. 

I motionen föreslås fullmäktige besluta att vi årligen öppnar upp 
Stadshuset för en dag, att tjänstemän finns på plats denna lördag, 
att fullmäktiges ledamöter minglar, väl synliga vid detta tillfälle, 
att styrelser och nämnder, under del av dagen finns på plats runt 
sammanträdesbord, samt att verksamheter belägna i andra fastigheter 
öppnar upp för studiebesök en sådan dag. 

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

Utredningssekreterare Joakim Öhrman har den 15 augusti 2007 in-
kommit med förslag till yttrande. 

Av yttrandet framgår att det finns en god tillgänglighet i stadshuset 
till kommunal- och oppositionsråd respektive tjänstemän. I viss om-
fattning har kommuninvånare även möjlighet att möta kommunföre-
trädare i respektive yrkesroll i andra sammanhang än vid besök i 
stadshuset. 

Joakim Öhrman konstaterar att ett behov av att under en särskild dag 
inbjuda allmänheten till stadshuset i nuläget inte ser ut att behövas. 
Därmed föreslår Öhrman att kommunfullmäktige avslår motionen. 

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

och att motionen därmed ska avslås. 

Torbjörn Ahlin (c) föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bifalla 
motionen.  

Maria Haglund (m) yrkar bifall till Ahlins förslag. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar yttrandet och avslår motionen. 

Reservationer Torbjörn Ahlin och Maria Haglund reserverar sig till förmån för 
Ahlins förslag. 

                                                                                                    forts, 
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Kommunfullmäktige 2007-09-17 

Kommunstyrelsen 2007-09-05 

  
   

 Kf § 100, forts  

 Ks § 118, forts  

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

yttrandet och att motionen därmed ska avslås. 

Torbjörn Ahlin (c) föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bifalla 
motionen. 

Linda Axäng (fp) yrkar bifall till Ahlins förslag. 

Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige antar yttrandet och avslår motionen. 

Reservationer Torbjörn Ahlin (c), Linda Axäng (fp), Maria Haglund (m) och 
Raymonda Kourie (kd) reserverar sig till förmån för Ahlins förslag. 

Kommunfullmäktige   
Förslag Maria Rönnbäck (c), Linda Axäng (fp), Maria Haglund (m), Mats 

Gunnarsson (mp) och Per Holm (kd) föreslår att kommunfullmäktige 
beslutar att bifalla motionen. 

Dan-Åke Moberg (s) föreslår att kommunfullmäktige antar yttrandet 
och att motionen därmed ska avslås. 

Propositionsordning Fullmäktige godkänner följande propositionsordning. 

Bifall till kommunstyrelsens förslag ställs mot bifall till motionen. 

Fullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar anta yttrandet och avslår därmed mo-
tionen. 

Reservationer Maria Haglund (m), Awat Mohammad (m), Berry Keller (m), 
Torbjörn Ahlin (c), Jan Engman (c), Maria Rönnbäck, Marguerite 
Landin (c), Linda Axäng (fp), Katrin Tensmyr (fp), Herje Fahlén (fp), 
Per Holm (kd), Raymonda Kourie (kd), Bernt Sköld (kd), Åsa 
Hägglund (v) och Elisabeth Berglund reserverar sig till förmån för 
Rönnbäcks, Axängs, Haglunds, Gunnarssons och Holms förslag. 

 ______ 

  

  

  

Expediering Utredningssekreterare Joakim Öhrman 
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Kommunfullmäktige 2007-09-17 

Kommunstyrelsen 2007-09-05 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-08-28 

  
 Kf § 101  

 Ks § 119  

 Au § 250 Dnr 247/2006.820 

 
Dan-Åke Mobergs motion om nytt ridhus i Kumla 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 21 augusti 2006, § 89, en mo-
tion från Dan-Åke Moberg (s) om nytt ridhus i Kumla. 

I motionen föreslås fullmäktige besluta att Kumla kommun börjar 
diskutera de möjligheter som finns att bygga ett nytt ridhus tillsam-
mans med de ridklubbar som är intresserade för att trygga den fram-
tida ridverksamheten. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 29 augusti 2006, 
§ 243, att överlämna motionen till budgetberedningen. 

Utredningssekreterare Joakim Öhrman har den 20 augusti 2007 in-
kommit med förslag till yttrande. 

Av yttrandet framgår bland annat att då Kumla kommun för samtal 
med Kumla ridklubb, har det i motionen aktuella förslaget beaktats. 

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

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar yttrandet och motionen är därmed besva-
rad. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 

Kommunfullmäktige   
Förslag Åsa Häggström (v) föreslår att kommunfullmäktige bifaller kommun-

styrelsens förslag att anta yttrandet. 

Fullmäktiges beslut Kommunfullmäktige antar yttrandet och motionen är därmed besva-
rad. 

_____ 

  

  

  

  

Expediering Utredningssekreterare Joakim Öhrman 
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Kommunfullmäktige 2007-09-17 

Kommunstyrelsen 2007-09-05 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-08-28 

  
 Kf § 102  

 Ks § 120  

 Au § 251 Dnr 96/2007.820 

 
Torbjörn Ahlins m fl motion om ridverksamhet 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 23 april 2007, § 57, en motion 
från Torbjörn Ahlin (c), Maria Haglund (m), Per Holm (kd), Tony 
Larsson-Malmberg (fp) och Mats Gunnarsson (mp) om ridverksam-
het. 

Torbjörn Ahlin m fl föreslår att Kumla kommun genomför en utred-
ning om ridverksamhetens framtid i Kumla kommun, samt att utred-
ningen ska ske skyndsamt. 

Vidare föreslår Ahlin m fl att utredningen ska beakta behovet av så-
väl ridanläggning som ridskola, samspelet mellan ideell förenings-
verksamhet och eventuella privata aktörer, tillgång till ridmöjligheter 
för dem som inte är hästägare, samt att långsiktigt säkerställa verk-
samheten. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 8 maj 2007, § 144, att 
ge kommundirektör Annika Hallberg i uppdrag att lämna förslag till 
yttrande. 

Utredningssekreterare Joakim Öhrman har den 20 augusti 2007 in-
kommit med förslag till yttrande. 

Av yttrandet framgår att Kumla kommun har för avsikt att även fort-
sättningsvis sträva efter att skapa goda förutsättningar för ridverk-
samheten i kommunen. För närvarande pågår en studie om bland an-
nat alternativa lokaliseringar för en ny ridanläggning innefattande en 
ridskola. 

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

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar yttrandet och motionen är därmed besva-
rad. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 

 

 

 

                                                                                                   forts, 
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Kommunfullmäktige 2007-09-17 

  
   

 Kf § 102, forts  

   

  
Kommunfullmäktige  
Förslag Maria Haglund (m) föreslår att kommunfullmäktige bifaller kom-

munstyrelsens förslag och därmed antar yttrandet. 

Fullmäktiges beslut Kommunfullmäktige antar yttrandet och motionen är därmed besva-
rad. 

_____ 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Expediering Utredningssekreterare Joakim Öhrman 
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Kommunfullmäktige 2007-09-17 

Kommunstyrelsen 2007-09-05 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-08-28 

  
 Kf § 103  

 Ks § 121  

 Au § 252 Dnr 142/2007.005 

 
Elisabeth Berglunds motion om handlingar via e-post 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 21 maj 2007, § 70, en motion 
från Elisabeth Berglund (v) 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 ut-
sträckning för att förse ledamöter i fullmäktige och nämnder med 
nödvändiga handlingar inför sammanträden. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 5 juni 2007, § 195, att 
ge kommundirektör Annika Hallberg i uppdrag att lämna förslag till 
yttrande, för behandling av fullmäktige vid sammanträdet i september 
2007. 

Utredningssekreterare Joakim Öhrman har den 20 augusti 2007 in-
kommit med förslag till yttrande. 

Av yttrandet framgår att då frågan om användning av datorer och e-
post i större utsträckning för att förse ledamöter i fullmäktige och 
nämnder med nödvändiga handlingar inför sammanträden är under 
utredning, bör motionen därmed anses besvarad. 

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

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar yttrandet och motionen är därmed besva-
rad. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 

Kommunfullmäktige   
Förslag Elisabeth Berglund (v) föreslår att kommunfullmäktige antar yttran-

det. 

Fullmäktiges beslut Kommunfullmäktige antar yttrandet och motionen är därmed besva-
rad. 

_____ 

  

Expediering Utredningssekreterare Joakim Öhrman 
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Kommunfullmäktige 2007-09-17 

Kommunstyrelsen 2007-09-05 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-08-28 

  
 Kf § 104  

 Ks § 122  

 Au § 253 Dnr 33/2006.539 

 
Medborgarförslag om helgturer inom stadstrafiken 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 27 februari 2006, § 18, ett med-
borgarförslag angående helgturer inom stadstrafiken. 

I medborgarförslaget föreslås fullmäktige besluta att linje 780 även 
skall gå någon tur lördag och söndag under vinterhalvåret. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 7 mars 2006, § 74, att 
ge kommunledningskontoret i uppdrag att lämna förslag till yttrande. 

Utredningssekreterare Joakim Öhrman har den 20 augusti 2007 in-
kommit med förslag till yttrande. 

Av yttrandet framgår att då kommunstyrelsens arbetsutskott fattat 
beslut om en utökning av stadstrafiken avseende sträckan Kumla – 
Kumlaby under lördagar kommer medborgarförslaget till viss del att 
genomföras. 

Joakim Öhrman föreslår att kommunfullmäktige antar yttrandet och 
att medborgarförslaget därmed anses besvarat. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar yttrandet och medborgarförslaget är där-
med besvarat. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 

Fullmäktiges beslut Kommunfullmäktige antar yttrandet och medborgarförslaget är där-
med besvarad. 

_____ 

  

  

  

  

  

  

Expediering Utredningssekreterare Joakim Öhrman 
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Kommunfullmäktige 2007-09-17 

Kommunstyrelsen 2007-09-05 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-08-28 

  
 Kf § 105  

 Ks § 123  

 Au § 254 Dnr 133/2007.820 

 
Medborgarförslag om att Hagaby ridskola ska finnas kvar 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 23 april 2007, § 59, ett medbor-
garförslag om att Hagaby ridskola skall finnas kvar. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 8 maj 2007, § 146, att 
ge kommundirektör Annika Hallberg i uppdrag att inom två månader 
lämna förslag till yttrande. 

Utredningssekreterare Joakim Öhrman har den 20 augusti 2007 in-
kommit med förslag till yttrande. 

Av yttrandet framgår att även om den satsning på Hagaby ridskola 
som föreslås i medborgarförslaget inte kommer att ske, avser Kumla 
kommun att arbeta för att även fortsättningsvis trygga ridverksamhe-
ten i kommunen. Nämnda verksamhet kommer att bli föremål för 
ytterligare behandling i samband med årets budgetberedning. 

Joakim Öhrman föreslår att kommunfullmäktige antar yttrandet och 
att medborgarförslaget därmed anses besvarat. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar yttrandet och medborgarförslaget är där-
med besvarat. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 

Fullmäktiges beslut Kommunfullmäktige antar yttrandet och motionen är därmed besva-
rad. 

_____ 

  

  

  

  

  

  

Expediering Utredningssekreterare Joakim Öhrman 
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Kommunfullmäktige 2007-09-17 

Kommunstyrelsen 2007-09-17 

  
   

 Kf § 106  

 Ks § 135 Dnr 40/2007.041 

 
Delårsrapport för Kumla kommun samt budgetprognos och 
nämndernas månadsrapporter 

Ärendebeskrivning Delårsrapport för Kumla kommun per den 31 juli 2007 har upprättats 
i enlighet med bestämmelserna i den kommunala redovisningslagen. 
Kommunens nämnder har avgivit månadsrapporter för augusti månad 
2007. 

På grundval av månadsrapporterna har en översiktlig budgetprognos 
för år 2007 utarbetats.   

Kommunstyrelsen   
Förslag Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten, budgetprognos och 

nämndernas månadsrapporter. 

Kommunfullmäktige   
 Ekonomichef Ronny Salomonsson informerar om delårsrapport för 

Kumla kommun samt budgetprognos och nämndernas månadsrap-
porter. 

Förslag Dan-Åke Moberg (s), Annika Eriksson (s), Maria Haglund (m), Per 
Holm (kd) och Mats Gunnarsson (mp) föreslår att kommunfullmäk-
tige godkänner delårsrapport för Kumla kommun samt budgetprognos 
och nämndernas månadsrapporter. 

Fullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapport för Kumla 
kommun samt budgetprognos och nämndernas månadsrapporter. 

_____ 

  

  

  

  

  

  

  

  

Expediering Ekonomichef Ronny Salomonsson 
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Kommunfullmäktige 2007-09-17 

Kommunstyrelsen 2007-09-05 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-08-28 

  
 Kf § 107  

 Ks § 124  

 Au § 255 Dnr 104/2007.100 

 
Ansvarskommitténs slutbetänkande: Hållbar samhällsorgani-
sation med utvecklingskraft (SOU 2007:20) – remiss 

Ärendebeskrivning Ansvarskommittén har den 29 mars 2007 inkommit med slutbetän-
kandet ”Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft”. 

Bland annat landets kommuner har möjlighet att lämna yttrande över 
betänkandet. 

Eventuellt yttrande ska vara inkomna till Finansdepartementet senast 
den 21 september 2007. 

En arbetsgrupp bestående av kommundirektör Annika Hallberg, när-
ingslivsansvarig Thage Arvidsson, administrativ handläggare Lars 
Claeson, samt utredningssekreterare Joakim Öhrman, har den 15 au-
gusti 2007 inkommit med ett förslag till yttrande över betänkandet. 

Av yttrandet framgår att Kumla kommun kan konstatera att 
Ansvarskommittén på ett mycket ambitiöst sätt problematiserat och 
analyserat den svenska samhällsorganisationen och försökt hitta 
lösningar som sträcker sig över både sektorsgränser och 
politikområden. 

Kumla kommun ställer sig bakom denna ansats och instämmer i 
huvudsak i kommitténs betänkande. 

Kommunen har också valt att inte kommentera den regionala 
indelningen, men vill betona vikten av att ingen av de tilltänkta 
regionkommunerna får en befolkning på mer än två miljoner 
invånare. 

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

gruppens förslag till yttrande. 

Torbjörn Ahlin (c) föreslår att kommunen huvudsakligen avstyrker  
Ansvarskommitténs förslag 29, ”kommuner som önskar inleda en 
process mot sammanläggning erhåller särskilt statligt stöd”.  

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar arbetsgruppens förslag till yttrande. 

Reservationer Torbjörn Ahlin reserverar sig skriftligt till förmån för sitt förslag. 

                                                                                                 forts, 
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Kommunfullmäktige 2007-09-17 

Kommunstyrelsen 2007-09-05 

  
   

 Kf § 107, forts  

 Ks § 124, forts  

Kommunstyrelsen  
Förslag Lennart Eriksson (s) föreslår att kommentaren till Ansvarskommit-

téns förslag 22 ändras så att kommentaren lyder ”De statliga myndig-
heterna ska i huvudsak organiseras utifrån en gemensam regional 
indelning, vilken ska överensstämma med regionkommunindel-
ningen.” 

Torbjörn Ahlin (c) yrkar bifall till Lennart Erikssons förslag samt 
föreslår att kommunen huvudsakligen avstyrker Ansvarskommitténs 
förslag 29, ”kommuner som önskar inleda en process mot samman-
läggning erhåller särskilt statligt stöd”.  

Maria Haglund (m) presenterar ett skriftligt alternativt förslag till 
yttrande. 

Propositionsordning Kommunstyrelsen föreslår följande propositionsordning: 

Bifall till arbetsutskottets förslag ställs mot bifall till Maria Haglunds 
förslag. 

Bifall till arbetsutskottets förslag ställs mot bifall till Torbjörn Alins 
förslag. 

Bifall till arbetsutskottets förslag ställs mot bifall till Lennart 
Erikssons förslag. 

Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige antar arbetsgruppens förslag till yttrande, med 
ändringen att kommentaren till Ansvarskommitténs förslag 22 ändras 
så att kommentaren lyder ”De statliga myndigheterna ska i huvudsak 
organiseras utifrån en gemensam regional indelning, vilken ska över-
ensstämma med regionkommunindelningen.” 

Reservationer Maria Haglund och Göran Arveståhl reserverar sig skriftligt till för-
mån för Haglunds förslag. 

Torbjörn Ahlin reserverar sig till förmån för sitt förslag. 

 

 

 

                                                                                                  forts, 
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Kommunfullmäktige 2007-09-17 

  
   

 Kf § 107, forts  

   

Kommunfullmäktige  
Förslag Annika Eriksson (s), Elisabeth Berglund (v), Linda Axäng (fp) och 

Per Holm (kd) föreslår att kommunfullmäktige antar arbetsgruppens 
förslag till yttrande, med ändringen att kommentaren till Ansvars-
kommitténs förslag 22 ändras så att kommentaren lyder ”De statliga 
myndigheterna ska i huvudsak organiseras utifrån en gemensam regi-
onal indelning, vilken ska överensstämma med regionkommunindel-
ningen.” 

Torbjörn Ahlin (c) föreslår att Erikssons förslag bifalles samt föreslår 
att kommunen huvudsakligen avstyrker Ansvarskommitténs förslag 
29, ”kommuner som önskar inleda en process mot sammanläggning 
erhåller särskilt statligt stöd”.  

Maria Haglund (m) föreslår att kommunfullmäktige antar hennes 
skriftliga förslag (bilaga 2) 

Mats Gunnarsson (mp) föreslår att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag till yttrande utom i punkt 23 där Ansvars-
kommitténs förslag bifalles. 

Propositionsordning Fullmäktige godkänner följande propositionsordning. 

Bifall till kommunstyrelsens förslag ställs mot bifall till Maria 
Haglunds (m) förslag.  

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 Kommunfullmäktige antar arbetsgruppens förslag till yttrande, med 

ändringen att kommentaren till Ansvarskommitténs förslag 22 ändras 
så att kommentaren lyder ”De statliga myndigheterna ska i huvudsak 
organiseras utifrån en gemensam regional indelning, vilken ska över-
ensstämma med regionkommunindelningen.” 

Reservationer Torbjörn Ahlin (c), Jan Engman (c), Maria Rönnbäck (c) och 
Marguerite Landin (c) reserverar sig till förmån för Ahlins förslag. 

Maria Haglund (m), Göran Arveståhl (m), Mats Hellgren (m), Awat 
Muhammad (m), Berry Keller (m) och Elisabet Ekestubbe (m) 
reserverar sig till förmån för Haglunds förslag. 

Mats Gunnarsson (mp) reserverar sig till förmån för sitt förslag. 
 _____ 
Expediering Kommunledningskontoret 
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Kommunfullmäktige 2007-09-17 

Kommunstyrelsen 2007-09-05 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-08-21 

  
 Kf § 108  

 Ks § 125  

 Au § 225 Dnr 286/2007.180 

 
Förslag till reviderad krishanteringsplan för Kumla kommun 

Ärendebeskrivning Kommunsekreterare Sara Klerestam har den 15 augusti 2007 inkom-
mit med förslag till reviderad krishanteringsplan för Kumla kommun. 

Planen är en ledningsplan för hur Kumla kommun ska hantera extra-
ordinära händelser samt beredskapsförberedelser. 

Sara Klerestam föreslår att fullmäktige antar planen och att denna 
ersätter den krishanteringsplan för Kumla kommun, som kommun-
fullmäktige antog den 26 januari 2004, § 8. 

Arbetsutskottet  
Förslag Dan-Åke Moberg (s) föreslår att fullmäktige antar planen och att 

denna ersätter den krishanteringsplan för Kumla kommun, som 
kommunfullmäktige antog den 26 januari 2004, § 8. 

Maria Haglund (m) föreslår att ett förtydligande bör göras på sid 4; 
att arbetsutskottet är beslutande i ärenden rörande krisledningsnämn-
dens förvaltning.  

Haglund föreslår även ett förtydligande på sid 8 av organisationsbil-
den av POSOM-organisationen; att POSOM-organisationen lyder 
under krisledningsnämnden vid en extraordinär händelse. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar förslag till reviderad krishanteringsplan 
för Kumla kommun samt enligt Maria Haglunds förslag till ändringar 
i planen. Förslagen ska vara inarbetade i handlingen som skickas ut 
inför kommunstyrelsens sammanträde. 

Denna plan ersätter den krishanteringsplan för Kumla kommun, som 
kommunfullmäktige antog den 26 januari 2004, § 8. 

Kommunstyrelsen  
Förslag 

 
 
 
 
 
 

Linda Axäng (fp) föreslår att ett förtydligande bör göras på sid 4  
under avsnitt 4.1, andra stycket. Den sista meningen ska lyda ”Kris-
ledningsnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare, i första 
hand ledamöterna och ersättarna i kommunstyrelsens arbetsutskott”.  
                                                 
                                                                                                forts,                                                                                        
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Kommunfullmäktige 2007-09-17 

Kommunstyrelsen 2007-09-05 

  
   

 Kf § 108, forts  

 Ks § 125, forts  

 Linda Axäng föreslår även att skrivningen under avsnitt 4.1.3 om 
aktivering av kommunens krisorganisation ska ändras i enlighet med 
tredje stycket under avsnitt 4.2.3 där kommunstyrelsens ordförande, 
kommunstyrelsens vice ordförande samt kommundirektören och dess 
ersättare har rätt att aktivera kommunens krisorganisation.  

Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige antar förslag till reviderad krishanteringsplan 
för Kumla kommun samt enligt Linda Axängs förslag till ändringar i 
planen. 

Denna plan ersätter den krishanteringsplan för Kumla kommun, som 
kommunfullmäktige antog den 26 januari 2004, § 8. 

Kommunfullmäktige  
Förslag Mats Gunnarsson (mp) föreslår att kommunstyrelsens förslag bifalles. 

Fullmäktiges beslut Kommunfullmäktige antar förslag till reviderad krishanteringsplan 
för Kumla kommun med följande ändringar. 

Ett förtydligande bör göras på sidan 4 under avsnitt 4.1, andra 
stycket. Den sista meningen ska lyda ”Krisledningsnämnden består 
av fem ledamöter och fem ersättare, i första hand ledamöterna och 
ersättarna i kommunstyrelsens arbetsutskott”. 

Skrivningen under avsnitt 4.1.3 om aktivering av kommunens krisor-
ganisation ska ändras i enlighet med tredje stycket under avsnitt 4.2.3 
där kommunstyrelsens ordförande, kommunstyrelsens vice ordfö-
rande samt kommundirektören och dess ersättare har rätt att aktivera 
kommunens krisorganisation. 

Planen ersätter den krishanteringsplan för Kumla kommun, som 
kommunfullmäktige antog den 26 januari 2004, § 8. 

_____ 

  

  

  

  

Expediering Beredskapssamordnare Jonathan Rydén 

 Expedieringslista enligt krishanteringsplanen 

 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
  
 Sammanträdesdatum 

  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

19 

 
Kommunfullmäktige 2007-09-17 

Kommunstyrelsen 2007-09-05 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-06-05 

  
 Kf § 109  

 Ks § 126  

 Au § 185 Dnr 197/2007.105 

 
Förslag till informationspolicy 

Ärendebeskrivning Utredare Maria Neselius har den 31 maj 2007 inkommit med förslag 
till informationspolicy för Kumla kommun. 

I förslaget berörs informationsansvar, information och grafisk profil, 
hemsida och intranät, massmediekontakt, annonsering samt kris-
kommunikationsplan. 

Maria Neselius föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till in-
formationspolicy för Kumla kommun. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar förslag till informationspolicy för Kumla 
kommun. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 

Fullmäktiges beslut Kommunfullmäktige antar förslag till informationspolicy för Kumla 
kommun. 

_____ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Expediering Utredare Maria Neselius 
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Kommunfullmäktige 2007-09-17 

Kommunstyrelsen 2007-09-05 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-06-05 

  
 Kf § 110  

 Ks § 127  

 Au § 186 Dnr 198/2007.005 

 
Förslag till riktlinjer för e-post 

Ärendebeskrivning I samband med planering vid införande av ett nytt kommungemen-
samt dokument- och ärendehanteringssystem har arbetsutskottet den 
16 januari 2007, § 9, gett kommunlednings-kontoret i uppdrag att 
bland annat se över rutinerna kring e-postöppning. 

Utredare Maria Neselius har den 31 maj 2007 inkommit med förslag 
till riktlinjer för e-post i Kumla kommun. 

Maria Neselius föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till rikt-
linjer för e-post i Kumla kommun. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar förslag till riktlinjer för e-post i Kumla 
kommun. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 

Fullmäktiges beslut Kommunfullmäktige antar förslag till riktlinjer för e-post i Kumla 
kommun. 

_____ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Expediering Utredare Maria Neselius 
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Kommunfullmäktige 2007-09-17 

Kommunstyrelsen 2007-09-05 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-08-21 

  
 Kf § 111  

 Ks § 128  

 Au § 226 Dnr 230/2007.600 

 
Kvalitetsredovisning inom skolväsendet 2006 

Ärendebeskrivning Enligt förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet (SFS 
1997:702) skall varje kommun årligen upprätta skriftlig kvalitetsre-
dovisning. 

Barn- och utbildningsnämnden har den 30 maj 2007, § 70, beslutat 
föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till kvalitetsredovisning 
inom skolväsendet år 2006. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar förslag till kvalitetsredovisning inom 
skolväsendet 2006. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 

Kommunfullmäktige   
Förslag Katarina Hansson (s), Maria Haglund (m) och Per Holm (kd) föreslår 

att kommunfullmäktige antar kvalitetsredovisning inom skolväsendet 
2006. 

Fullmäktiges beslut Kommunfullmäktige antar förslag till kvalitetsredovisning inom 
skolväsendet 2006. 

_____ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Expediering Barn- och utbildningsnämnden 
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Kommunfullmäktige 2007-09-17 

Kommunstyrelsen 2007-09-05 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-08-28 

  
 Kf § 112  

 Ks § 129 Dnr 157/2005.003 

 Au § 256 Dnr 139/2007.401 

 
Förslag till revidering av Allmänna lokala ordningsföreskrifter 
för Kumla kommun 

Ärendebeskrivning Gällande Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kumla kommun 
antogs av kommunfullmäktige 1995.  

I föreskrifterna finns bland annat bestämmelser om att hundar ska 
hållas kopplade inom vissa områden. Undantagna är ledarhund för 
synskadad person samt polishund i tjänst. 

Dessa undantag bör kunna gälla assistanshundar i allmänhet. Assi-
stanshundar är ett samlingsbegrepp för hundar som är tränade att 
hjälpa personer med funktionshinder i den dagliga livsföringen. 

Administrativ handläggare Lars Claeson föreslår i skrivelse från den 
24 augusti 2007 att fullmäktige beslutar om Allmänna lokala ord-
ningsföreskrifter för Kumla kommun. 

Dessa nya föreskrifter gäller från och med den 1 oktober 2007. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige beslutar om Allmänna lokala ordningsföre-
skrifter för Kumla kommun. 

Dessa nya föreskrifter gäller från och med den 1 oktober 2007. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 

Kommunfullmäktige  
Fullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att anta Allmänna lokala ordningsföre-

skrifter för Kumla kommun. 

Föreskrifterna gäller från och med den 1 oktober 2007. 

_____ 

  

  

  

  

  

Expediering Adm handläggare Lars Claeson 
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Kommunfullmäktige 2007-09-17 

  
   

   

 Kf § 113 Dnr 231/2007.106 

 
Svar på Marguerite Landins interpellation angående LEADER-
projektet 

Ärendebeskrivning Marguerite Landin (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? 

Kommunfullmäktige överlämnade den 18 juni 2007, § 97, interpella-
tionen till kommunstyrelsens ordförande. 

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

Kommunfullmäktige  

 I debatten yttrade sig Marguerite Landin (c). 

_____ 
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Kommunfullmäktige 2007-09-17 

  
   

   

 Kf § 115 Dnr 267/2007.102 

 
Avsägelse av kommunalt uppdrag – Kerstin Cederström 

Ärendebeskrivning Kerstin Cederström (fp) har i skrivelse inkommen den 26 juli 2007 
avsagt sig samtliga politiska uppdrag från och med den 
1 oktober 2007. 

Cederström är ersättare i kommunfullmäktige och barn- och utbild-
ningsnämndens arbetsutskott, samt ledamot i barn- och utbildnings-
nämnden och valnämnden. 

Fullmäktiges beslut Avsägelsen beviljas. 

Till ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden utses Robert Axäng. 

Till ny ledamot i valnämnden utses Robert Axäng 

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

_____ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Expediering Barn- och utbildningsnämnden 

 Valnämnden 

 Robert Axäng 

 Länsstyrelsen 

 Lönekamrer Nils-Arne Björk 

 Adm handläggare Lars Claeson 
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Kommunfullmäktige 2007-09-17 

  
   

   

 Kf § 116 Dnr 291/2007.102 

 
Avsägelse av kommunalt uppdrag – Ann-Kristine Nylander 
(tidigare Andersson) 

Ärendebeskrivning Ann-Kristine Nylander, tidigare Andersson (kd), har i skrivelse 
inkommen den 20 augusti 2007 avsagt sig samtliga kommunala 
uppdrag. 

Nylander är ersättare i kommunfullmäktige och i socialnämnden. 

Fullmäktiges beslut Avsägelsen beviljas. 

Till ny ersättare i socialnämnden utses Yvonne Kámel. 

Kommunen hemställer hos länsstyrelsen om sammanräkning för att 
utse ny ersättare i kommunfullmäktige efter Nylander (tidigare 
Andersson). 

_____ 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Expediering Socialnämnden 

 Yvonne Kámel 

 Länsstyrelsen 

 Lönekamrer Nils-Arne Björk 

 Adm handläggare Lars Claeson 
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Kommunfullmäktige 2007-09-17 

  
   

   

 Kf § 117 Dnr 301/2007.102 

 
Avsägelse Tony Larsson-Malmberg 

Ärendebeskrivning Tony Larsson-Malmberg (fp) har i skrivelse inkommen den 
10 september 2007 avsagt sig följande kommunala uppdrag. 

Larsson-Malmberg är ledamot i kommunfullmäktige samt ersättare i 
kommunstyrelsen.  

Larsson-Malmberg är även ersättare i styrelsen för Kumla Fastighets 
AB. 

Fullmäktiges beslut Avsägelsen beviljas. 

Avsägelsen remitteras till valutskottet. 

Kommunen hemställer hos länsstyrelsen om sammanräkning för att 
utse ny ledamot i kommunfullmäktige efter Larsson-Malmberg. 

_____ 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Expediering Ordförande i valutskottet Marianne Arvidsson 

 Länsstyrelsen 

 Lönekamrer Nils-Arne Björk 

 Adm handläggare Lars Claeson 

 Kumla Fastighets AB 
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Kommunfullmäktige 2007-09-17 

  

  
   

   

 Kf § 118 Dnr 234/2007.102 

 
Fyllnadsval efter 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 var ersättare i kommunfullmäktige och ledamot i miljö- och 
byggnadsnämnden. 

Fullmäktige beslutade den 18 juni 2007, § 90, att godkänna avsägel-
sen. 

Fullmäktige har att utse ny ledamot i miljö- och byggnadsnämnden. 

Fullmäktiges beslut Till ny ledamot i miljö- och byggnadsnämnden utses Sven Minsberg 
(mp). 

_____ 

  

 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Expediering Miljö- och byggnadsnämnden 

 Sven Minsberg 

 Lönekamrer Nils-Arne Björk 

 Adm handläggare Lars Claeson 
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Kommunfullmäktige 2007-09-17 

  
   

   

 Kf § 119 Dnr 284/2007.011 

 
Dan-Åke Mobergs motion angående Kumlas invånarantal skall 
ha passerat 25000 år 2025 

Ärendebeskrivning Dan-Åke Moberg (s) har inlämnat en motion angående Kumlas invå-
narantal som skall ha passerat 25000 år 2025. 

I motionen föreslås fullmäktige besluta att planeringen av det fram-
tida markinnehavet startar omedelbart, att planeringen av kommunens 
verksamhet utgår ifrån en befolkningsökning till 25000 invånare år 
2025, att framtida byggnation av lägenheter och villor anpassas efter 
en befolkningsökning till 25000 invånare år 2025 samt att Kumla 
centrums utveckling tar bärkraft på 25000 invånare år 2025. 

Fullmäktiges beslut Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
_____ 
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Kommunfullmäktige 2007-09-17 

  
   

   

 Kf § 120 Dnr 299/2007.824 

 
Linda Axäng m fl motion angående Allaktivitetshus/ungdomens 
hus för våra ungdomar 

Ärendebeskrivning Linda Axäng (fp), Herje Fahlén (fp) och Katrin Tensmyr (fp) har 
inlämnat en motion angående ett Allaktivitetshus/ungdomens hus för 
kommunens ungdomar. 

I motionen föreslås fullmäktige att Kumla kommun tillsätter en ar-
betsgrupp, där ungdomar har en given plats, som ska fånga upp idéer 
och bidra till en handlingsplan för utformandet av ett Allaktivitets-
hus/ungdomens hus, att Kumla kommun undersöker möjligheten till 
en lämplig lokal, samt att Kumla kommun i sitt budgetarbete avsätter 
medel för investering och drift till ett blivande Allaktivitetshus. 

Fullmäktiges beslut Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
_____ 

 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
  
 Sammanträdesdatum 

  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

30 

 
Kommunfullmäktige 2007-09-17 

  
   

   

 Kf § 121 Dnr 297/2007.828 

 
Medborgarförslag om lokal för Boulebana 

Ärendebeskrivning Ett medborgarförslag har den 5 september 2007 inkommit om en lo-
kal för Boulebana. Medborgarförslaget har inlämnats av Sigvor 
Carlsson och Esso Engwall. 

Fullmäktiges beslut Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

_____ 
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Kommunfullmäktige 2007-09-17 

  
   

   

 Kf § 122 Dnr 285/2007.611 

 
Interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande 

Ärendebeskrivning Oppositionsrådet Maria Haglund (m) har inlämnat en interpellation 
till barn- och utbildningsnämndens ordföranden Katarina Hansson (s) 
angående kunskapsnivån hos elever i Kumlas grundskolor. 

I interpellationen ställs följande frågor: 

1. Anser du att kunskapsnivån är tillfredställande i Kumlas 
grundskolor? 

2. Om inte, vad avser Du att göra för att öka kunskapsnivån hos 
våra barn och ungdomar? 

 

Fullmäktiges beslut Interpellationen får framställas. 

Interpellationen överlämnas till barn- och utbildningsnämndens ord-
förande. 

_____ 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Expediering Barn- och utbildningsnämndens ordförande Katarina Hansson 
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Kommunfullmäktige 2007-09-17 

  
   

   

 Kf § 123 Dnr 292/2007.005 

 
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande 

Ärendebeskrivning Mats Gunnarsson (mp) har inlämnat en interpellation till kommunsty-
relsens ordförande Dan-Åke Moberg (s) angående brister i datastöd 
inom sociala sektorn. 

I interpellationen ställs följande frågor: 

1. Är det så att alla sociala verksamheter i Kumla nu har det 
datastöd i verksamheten i form av utrustning och kunskap 
som de behöver? 

2. Om så inte är fallet, hur ser planerna ut för att avhjälpa detta? 

 

Fullmäktiges beslut Interpellationen får framställas. 

Interpellationen överlämnas till kommunstyrelsens ordförande. 

_____ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Expediering Kommunstyrelsens ordförande, Dan-Åke Moberg 
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Kommunfullmäktige 2007-09-17 

  
   

   

 Kf § 124 Dnr 304/2007.450 

 
Interpellation till miljö- och byggnadsnämndens ordförande 

Ärendebeskrivning Mats Gunnarsson (mp) har inlämnat en interpellation till miljö- och 
byggnadsnämndens ordförande Carl-Gustav Thunström (s) angående 
medverkan i samarbete kring avfallshantering. 

I interpellationen ställs följande frågor: 

1. Varför har kommunen valt att stå utanför samarbetet mellan 
avfallshanteringsbranchen och kommuner runt om i landet för 
att få ner mängden osorterade sopor och ökad återvinning? 

2. Vilka andra åtgärder genomförs istället för att minska mäng-
den osorterat avfall? 

 

Fullmäktiges beslut Interpellationen får framställas. 

Interpellationen överlämnas till miljö- och byggnadsnämndens ordfö-
rande. 

_____ 
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Beslutande Socialdemokraterna Moderata Samlingspartiet 
 Sölve Persson Göran Arveståhl 
 Dan-Åke Moberg Mats Hellgren 
 Annica Eriksson Maria Haglund 
 Björn Eriksson Awat Mohammad 
 Katarina Hansson Berry Keller 
 Lennart Eriksson Elisabet Ekestubbe 
 Gunnel Kask  
 Britt Gelin, tjg ers Centerpartiet 
 Gun-Britt Andersson 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  
 Marie Andersson, tjg ers Herje Fahlén, tjg ers 
 Sven-Ove Cederstrand, tjg ers Katrin Tensmyr 
 Marianne Arvidsson  
 Sten Persson Kristdemokraterna 
 Kristina Davidsson Per Holm 
 Sven-Inge Carlsson Bernt Sköld, tjg ers 
 Gun-Britt Ahlin Raymonda Kourie 
 Roger Arvidsson  
   
 Vänsterpartiet Sverigedemokraterna 
 Åsa Häggström  
 Elisabeth Berglund  
   
 Miljöpartiet  
 Mats Gunnarsson  
   
   
Ej tjänstgörande ersättare Kerstin Cederström (fp)  
   
   
    
Anmälda förhinder Carl-Gustav Thunström (s) Sven-Arne Karlsson (kd) 
 Katarina Öberg (s) Tony Larsson-Malmberg (fp) 
 Thomas Andersson (s) Dan Schöllin (kd) 
    
   
Övriga närvarande Sara Klerestam, sekr Ronny Salomonsson, 

ekonomichef 
   
 


