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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 2
  
 Sammanträdesdatum 
  
 
 
  

  

Kommunfullmäktige 2008-02-25 

 
   

   

 Kf § 14  

 
Inkomna skrivelser och rapporter 

Dnr 41/2008.700 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 ska rapporteras statistik över antalet ej 
verkställda beslut. Rapporteringen skall göras en gång per kvartal. 
Socialnämnden har i skrivelse inkommen den 7 februari 2008 lämnat 
rapport över ej verkställda beslut under perioden 1 oktober 2007 – 
31 januari 2008. 

_____ 
  
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 3
  
 Sammanträdesdatum 
  
 
Kommunfullmäktige 2008-02-25 

Kommunstyrelsen 2008-02-13 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-01-15 

Kommunfullmäktige 2007-10-15 

Kommunstyrelsen 2007-10-03 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-09-25 

 Kf § 128  

 Ks § 139  

 Au § 304  

 Kf § 128  

 Ks § 139  

 Au § 304 Dnr 79/2007.623 

 Margareta Engman och Maria Haglunds motion angående 
skolskjutsar 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 19 mars 2007, § 40, en motion 
framlagd av Margareta Engman och Maria Haglund (m) angående 
skolskjutsar. 
I motionen föreslås fullmäktige besluta att skolskjuts skall erbjudas 
för de elever som från början är skolskjutsberättigade även om de 
väljer en annan skola än ”sin egen” inom Kumla kommun. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 28 mars 2007, § 96, 
att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att lämna förslag till 
yttrande. 
Barn- och utbildningschef Leif Lindström har i skrivelse från den 
29 augusti 2007 lämnat förslag till yttrande. 
Av yttrandet framgår bland annat att det ur juridisk synpunkt är 
tveksamt om det är möjligt att erbjuda skolskjutsberättigade elever 
skolskjuts till annan skola än ”sin egen” skola. 
Leif Lindström föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen. 
Barn- och utbildningsnämnden har den 6 september 2007, § 93, 
beslutat föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Arbetsutskottets förslag  Dan-Åke Moberg (s) föreslår att kommunfullmäktige avslår 
motionen. 
Maria Haglund (m) föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
bifalla motionen.  
Torbjörn Ahlin (c) yrkar bifall till Haglunds förslag. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige avslår motionen. 
Reservationer Maria Haglund och Torbjörn Ahlin reserverar sig till förmån för 

Haglunds förslag. 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 4
  
 Sammanträdesdatum 
  
 
  

Kommunfullmäktige 2007-10-15 

Kommunstyrelsen 2007-10-03 

 
 Kf § 128, forts  

 Ks § 139 , forts  
Kommunstyrelsen  
Förslag Dan-Åke Moberg (s) föreslår att kommunfullmäktige avslår 

motionen. 

Maria Haglund (m) föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
bifalla motionen.  

 Torbjörn Ahlin (c) yrkar bifall till Haglunds förslag.  

Linda Axäng (fp) yrkar bifall till Haglunds förslag. 

Raymonda Kourie (kd) yrkar bifall till Haglunds förslag. 
Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige avslår motionen. 
Reservationer Maria Haglund (m), Torbjörn Ahlin (c), Linda Axäng (fp), Göran 

Arveståhl (m) och Raymonda Kourie (kd) reserverar sig till förmån 
för Haglunds förslag. 

Kommunfullmäktige  
Förslag Margareta Engman (m), Katrin Tensmyr (fp),  Maria Haglund (m), 

Linda Axäng (fp) och Per-Arne Mårstad (c) yrkar bifall till motionen.
 Katarina Hansson (s), Annica Eriksson (s) och Åsa Häggström (v) 

yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 Mats Gunnarsson (mp) yrkar återremiss av ärendet. 
 Linda Axäng (fp) yrkar bifall till Gunnarssons förslag. 
Propositionsordning Bifall till förslaget om återremiss ställs mot att ärendet avgörs idag. 
Fullmäktiges beslut Ordföranden finner att ärendet skall avgöras idag. 

Votering begärs. På ordförandens fråga medger fullmäktige att 
försöksvotering med handuppräckning genomförs. Efter genomförd 
försöksvotering konstaterar ordföranden att mer än en tredjedel av 
fullmäktiges ledamöter röstar för återremiss. Ingen ytterligare 
begäran om votering sker. 

Fullmäktige beslutar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen. 
_____ 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 5
  
 Sammanträdesdatum 
  
 
  

Kommunfullmäktige 2008-02-25 

Kommunstyrelsen 2008-02-13 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-01-15 

 
 Kf § 128, forts  

 Ks § 139 , forts  

 Au § 304,  forts  
Arbetsutskottet  
Förslag Dan-Åke Moberg (s) föreslår att kommunfullmäktige avslår 

motionen. 

Torbjörn Ahlin (c) föreslår att barn- och utbildningsnämnden får i 
uppdrag att utreda kostnaderna för att erbjuda skolskjuts till de elever 
som från början är skolskjutsberättigade även om de väljer en annan 
skola än ”sin egen” inom Kumla kommun. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige avslår motionen. 
Reservationer Torbjörn Ahlin (c) och Maria Haglund (m) reserverar sig till förmån 

för Ahlins förslag. 
Kommunstyrelsen  
Förslag Dan-Åke Moberg (s) föreslår att kommunfullmäktige avslår 

motionen. 

Torbjörn Ahlin (c) föreslår att barn- och utbildningsnämnden får i 
uppdrag att utreda kostnaderna för att erbjuda skolskjuts till de elever 
som från början är skolskjutsberättigade även om de väljer en annan 
skola än ”sin egen” inom Kumla kommun. 

Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige avslår motionen. 
Reservationer Torbjörn Ahlin (c), Per Holm (kd), Linda Axäng (fp), Maria Haglund 

(m) och Mats Gunnarsson (mp) reserverar sig till förmån för Ahlins 
förslag. 

Kommunfullmäktige  
Förslag Katarina Hansson (s) och Elisabeth Berglund (v) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 

Maria Haglund (m), Torbjörn Ahlin (c), Per Holm (kd) och Linda 
Axäng (fp) yrkar bifall till motionen. 

Fullmäktiges beslut Kommunfullmäktige avslår motionen. 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6
  
 Sammanträdesdatum 
  
 
  

  

Kommunfullmäktige 2008-02-25 

 
   

   

 Kf § 128, forts  
Reservationer Mats Hellgren (m), Maria Haglund (m), Awat Mohammad (m), 

Berry Keller (m), Elisabet Ekestubbe (m), Elisabet Centervärn (m), 
Torbjörn Ahlin (c), Jan Engman (c), Maria Rönnbäck (c), Marguerite 
Landin (c), Linda Axäng (fp), Herje Fahlén (fp), Katrin Tensmyr (fp), 
Per Holm (kd), Bernt Sköld (kd), Raymonda Kourie (kd), Yvonne 
Kámel (kd) och Mats Gunnarsson (mp) reserverar sig till förmån 
Haglunds, Ahlins, Holms och Axängs yrkande. 
_____ 

  
  
  
  
Expediering Barn- och utbildningsnämnden 

 
 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 7
  
 Sammanträdesdatum 
  
 
Kommunfullmäktige 2008-02-25 

Kommunstyrelsen 2008-02-13 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-01-22 

 
 Kf § 15  

 Ks § 15  

 Au § 31 Dnr 232/2007.311 

 
Per Holms m fl motion om vägskyltar i Kumla kommun 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 18 juni 2007, § 91, en motion 
från Per Holm (kd), Torbjörn Ahlin (c), Mats Gunnarsson (mp), 
Linda Axäng (fp) och Maria Haglund (m) om 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.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 21 augusti 2007,  
§ 242, att ge tekniska kontoret i uppdrag att lämna förslag till 
yttrande. 

Teknisk chef Marianne Christiansen och samordnare Katarina 
Härdner Jacobsson har den 11 januari 2008 inkommit med förslag till 
yttrande. 

Av yttrandet framgår bland annat att arbete har påbörjats med en 
skyltplan där de frågeställningar som tas upp i motionen finns med. 

Christiansen och Härdner Jacobsson föreslår att kommunfullmäktige 
antar yttrandet och att motionen därmed är besvarad. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar yttrandet och motionen är därmed 
besvarad. 

Kommunstyrelsen  
Förslag Per Holm (kd) föreslår att skyltplanen ska vara färdig inom tre 

månader. 
Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige antar yttrandet och motionen är därmed 

besvarad. 

Skyltplanen ska vara färdig inom tre månader. 
Kommunfullmäktige  
Förslag Per Holm (kd) och Torbjörn Ahlin (c) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8
  
 Sammanträdesdatum 
  
 
  

  

Kommunfullmäktige 2008-02-25 

 
   

   

 Kf § 15, forts  
Fullmäktiges beslut Kommunfullmäktige antar yttrandet och motionen är därmed 

besvarad. 

Skyltplanen ska vara färdig inom tre månader. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Tekniska kontoret 

 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 9
  
 Sammanträdesdatum 
  
 
Kommunfullmäktige 2008-02-25 

Kommunstyrelsen 2008-02-13 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-01-22 

 
 Kf § 16  

 Ks § 16  

 Au § 32 Dnr 162/2006.005 

 
Katarina Hanssons motion om ungdomsportal på Kumla 
kommuns hemsida 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 24 april 2006, § 53, en motion 
av Katarina Hansson (s) angående ungdomsportal på Kumla kom-
muns hemsida. 

I motionen föreslås fullmäktige besluta att det planeras och genom-
förs en ungdomsportal på Kumla kommuns hemsida. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 2 maj 2006, § 150, att 
ge kommunledningskontoret i uppdrag att lämna förslag till yttrande. 

Administrativ handläggare Lars Claeson har den 17 januari 2008 
inkommit med förslag till yttrande. 

Claeson föreslår i yttrandet att kommunfullmäktige ger 
kommunstyrelsen i uppdrag att via kommunens ungdoms-
demokratiansvarige skapa en ungdomsportal på Kumla kommuns 
hemsida. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar yttrandet och motionen är därmed 
besvarad. 

Kommunstyrelsen  
Förslag Mats Gunnarsson (mp) yrkar bifall till motionen. 
Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige bifaller motionen. 
Kommunfullmäktige  
Förslag Katarina Hansson (s) yrkar bifall till motionen. 
Fullmäktiges beslut Kommunfullmäktige bifaller motionen. 

_____ 
  
  
Expediering Stefan Svensson, kommunens ungdomsdemokratiansvarige 

Samtliga nämnder 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 10
  
 Sammanträdesdatum 
  
 
Kommunfullmäktige 2008-02-25 

Kommunstyrelsen 2008-02-13 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-02-05 

 
 Kf § 17  

 Ks § 17  

 Au § 38 Dnr 223/2006.340 

 
Per Holms med fleras motion om utbyggnad av kommunalt 
vatten 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 19 juni 2006, § 78, en motion 
från Per Holm (kd) m fl om utbyggnad av kommunalt vatten. 
I motionen föreslås fullmäktige besluta att Kumla kommun tar fram 
en plan för sin utbyggnad av kommunalt vatten, att kommunen 
samarbetar med Hallsbergs kommun i planarbetet, samt att planen 
prioriterar de områden som har sämst vatten. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 22 augusti 2006,  
§ 228, att ge tekniska kontoret i uppdrag att lämna förslag till 
yttrande. 
Teknisk chef Marianne Christiansen och utredningssekreterare 
Joakim Öhrman har den 22 januari 2008 inkommit med förslag till 
yttrande.  
Av yttrandet framgår bland annat att Kumla kommun ska prioritera 
fastigheter med bristfällig vattenkvalitet i VA-verksamhetsområdet. 
För att kommunen ska kunna prioritera bebyggelse utanför sådant 
område krävs att de boende finansierar investeringen. 

Christiansen och Öhrman föreslår att kommunfullmäktige antar 
yttrandet och att motionen därmed är besvarad. 

Arbetsutskottet  
Förslag Per Holm (kd) yrkar bifall till motionen. 
Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar yttrandet och motionen är därmed 

besvarad. 
Reservationer Per Holm (kd) och Maria Haglund (m) reserverar sig till förmån för 

Holms yrkande. 
Kommunstyrelsen  
Förslag Per Holm (kd) yrkar bifall till motionen. 
Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige antar yttrandet och motionen är därmed 

besvarad. 
Reservationer Torbjörn Ahlin (c), Per Holm (kd), Linda Axäng (fp), Maria Haglund 

(m) och Mats Gunnarsson (mp) reserverar sig till förmån för Holms 
förslag. 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11
  
 Sammanträdesdatum 
  
  

  

Kommunfullmäktige 2008-02-25 

 
   

   

 Kf § 17, forts  
Kommunfullmäktige  
Förslag Per Holm (kd) yrkar bifall till motionen. 

Carl-Gustav Thunström (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Fullmäktiges beslut Kommunfullmäktige antar yttrandet och motionen är därmed 

besvarad. 
Reservationer Mats Hellgren (m), Maria Haglund (m), Awat Mohammad (m), 

Berry Keller (m), Elisabet Ekestubbe (m), Elisabet Centervärn (m), 
Torbjörn Ahlin (c), Jan Engman (c), Maria Rönnbäck (c), Marguerite 
Landin (c), Linda Axäng (fp), Herje Fahlén (fp), Katrin Tensmyr (fp), 
Per Holm (kd), Bernt Sköld (kd), Raymonda Kourie (kd), Yvonne 
Kámel (kd) och Mats Gunnarsson (mp) reserverar sig till förmån för 
Holms förslag. 
_____ 

  
  
  
  
Expediering Tekniska kontoret 

 
 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12
  
 Sammanträdesdatum 
  
 
Kommunfullmäktige 2008-02-25 

Kommunstyrelsen 2008-02-13 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-02-05 

 Kf § 18  

 Ks § 18  

 Au § 39 Dnr 81/2006.312 

 
Mats Gunnarssons och Jan Nilssons motion om förbättrade 
cykelvägar mellan tätorterna Kumla och Hallsberg  

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 27 februari 2006, § 16 en 
motion inlämnad av Mats Gunnarsson (mp) och Jan Nilsson (mp) om 
förbättrade cykelvägar mellan tätorterna Kumla och Hallsberg. I 
motionen föreslås fullmäktige besluta att kommunledningen i Kumla 
samarbetar med dito i Hallsberg så att en fungerande cykelväg mellan 
orterna Hallsberg och Kumla etableras och marknadsförs. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 7 mars 2006, § 72, att 
ge Tekniska kontoret i uppdrag att lämna förslag till yttrande.  
Teknisk chef Marianne Christiansen och utredningssekreterare 
Joakim Öhrman inkom den 4 december 2007 med förslag till 
yttrande.  
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 12 december 2007,  
§ 403, att ärendet återremitteras till tekniska kontoret för 
komplettering av yttrande.  
Teknisk chef Marianne Christiansen och utredningssekreterare 
Joakim Öhrman har den 23 januari 2008 inkommit med förslag till 
yttrande.  
Av yttrandet framgår att Vägverket, som är väghållare för länsväg 
641 respektive 529, kommer i nuläget inte att prioritera en utbyggnad 
av gång- och cykelväg vid aktuella vägavsnitt. När det gäller Kumla 
kommun bör en revidering av gång- och cykelvägsplanen genomföras 
för att bättre kunna beakta dagens behov av gång- och cykelvägar. 
Christiansen och Öhrman föreslår därmed kommunfullmäktige att 
anta yttrandet och därmed anse motionen vara besvarad. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar yttrandet och motionen är därmed 
besvarad. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
Fullmäktiges beslut Kommunfullmäktige antar yttrandet och motionen är därmed 

besvarad. 
_____ 

Expediering Tekniska kontoret 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 13
  
 Sammanträdesdatum 
  
 
Kommunfullmäktige 2008-02-25 

Kommunstyrelsen 2008-02-13 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-02-05 

 
 Kf § 19  

 Ks § 19  

 Au § 40 Dnr 39/2008.612 

 
Organisatoriska frågor kring gymnasieskolan och vuxen-
utbildningen 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade den 28 december 2006, § 123, att 
begära utträde ur Sydnärkes Utbildningsförbund, SUF. Fullmäktige 
beslutade den 23 januari 2007, § 12, att den kommunala vuxen-
utbildningen, vilken till dess hanterats av SUF, från och med den 1 juli 
2007 skulle hanteras i egen regi. 

Vid fortsatta överläggningar med representanter för SUF fastställdes 
tidpunkten till den 1 augusti 2007 för att överföra huvudmannaskapet 
till Kumla kommun för grundläggande och gymnasial 
vuxenutbildning, påbyggnadsutbildning, svenska för invandrare, 
särvuxutbildning, uppdragsutbildning samt lärcentra. 

För den gymnasieutbildning som i SUF:s regi utförs i Kumla, det vill 
säga Handel- och administrationsprogrammet, HP, samt Hotell- och 
restaurangprogrammet, HR, fastställdes den 1 juli 2008 som det datum 
då Kumla kommun övertar huvudmannaskapet för dessa program. 

Kommunalråd Dan-Åke Moberg (s) och kommundirektör Annika 
Hallberg inkom den 1 februari 2008 med skrivelse om organisatoriska 
frågor kring gymnasieskolan och vuxenutbildningen. 

Av skrivelsen framgår att barn- och utbildningsnämnden bör ha 
ansvaret att leda och ta ansvar för att såväl de kommunala som de 
nationella målen för utbildningen uppfylls. 

Utträdet ur SUF innebär givetvis en särskild ekonomisk belastning för 
de närmast kommande åren parallellt med att en uppbyggnad av John 
Norlandergymnasiet i Kumla medför nya ekonomiska åtaganden och 
det kan därför vara motiverat att under en övergångstid knyta 
gymnasie- och vuxenutbildningsfrågorna närmare kommunstyrelsen. 

Moberg och Hallberg föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
under en tid fram till och med längst år 2010 inrätta ett särskilt 
gymnasieutskott med fem ledamöter och fem ersättare, att utses från 
kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden samt från Kumlas 
nuvarande representanter i Sydnärkes Utbildningsförbund.  

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14
  
 Sammanträdesdatum 
  
 
  

Kommunstyrelsen 2008-02-13 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-02-05 

 
   

 Ks § 19, forts  

 Au § 40, forts  

 Moberg och Hallberg föreslår även att kommunfullmäktige beslutar 
att gymnasieutskottet får i uppdrag att tillsammans med en  
tjänstemannagrupp bereda gymnasiefrågornas och vuxenutbildningens
utveckling. 

Arbetsutskottet  
Förslag Maria Haglund (m) yrkar avslag till förslaget. 
Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige beslutar att under en tid fram till och med längst 

år 2010 inrätta ett särskilt gymnasieutskott med fem ledamöter och 
fem ersättare, att utses från kommunstyrelsen, barn- och 
utbildningsnämnden samt från Kumlas nuvarande representanter i 
Sydnärkes Utbildningsförbund. 

Kommunfullmäktige beslutar även att gymnasieutskottet får i uppdrag 
att tillsammans med en tjänstemannagrupp bereda gymnasiefrågornas 
och vuxenutbildningens utveckling. 

Reservation Maria Haglund (m) och Per Holm (kd) reserverar sig skriftligt till 
förmån för Haglunds yrkande. 

Kommunstyrelsen  
 Kommunledningskontoret föreslår i skrivelse från den 

8 februari 2008 att reglementet för kommunstyrelsen i Kumla 
kommun kompletteras, så att § 13 får följande lydelse (komplettering 
med fet, kursiv stil): 

”Inom kommunstyrelsen skall finnas ett arbetsutskott bestående av 
fem ledamöter och fem ersättare. 

Inom kommunstyrelsen skall också finnas ett gymnasieutskott 
bestående av fem ledamöter och fem ersättare”. 

Förslag Maria Haglund (m) yrkar avslag till organisationsförslaget. 
Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att under en tid fram till och med längst 

år 2010 inrätta ett särskilt gymnasieutskott med fem ledamöter och 
fem ersättare, att utses från kommunstyrelsen, barn- och 
utbildningsnämnden samt från Kumlas nuvarande representanter i 
Sydnärkes Utbildningsförbund. 

Kommunfullmäktige beslutar även att gymnasieutskottet får i 
uppdrag att tillsammans med en tjänstemannagrupp bereda 
gymnasiefrågornas och vuxenutbildningens utveckling. 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15
  
 Sammanträdesdatum 
  
 
Kommunfullmäktige 2008-02-25 

Kommunstyrelsen 2008-02-13 

  

   

 Kf § 19, forts  

 Ks § 19, forts  
Kommunstyrelsens förslag, 
forts 

Kommunfullmäktige beslutar om ovanstående komplettering av 
Reglemente för kommunstyrelsen i Kumla kommun. 

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

Kommunfullmäktige  
Förslag Maria Haglund (m), Linda Axäng (fp),  Torbjörn Ahlin (c) och Per 

Holm (kd)  yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag. 
Annica Eriksson (s), Elisabeth Berglund (v), Katarina Hansson (s) 
och Lennart Eriksson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Fullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att under en tid fram till och med längst 
år 2010 inrätta ett särskilt gymnasieutskott med fem ledamöter och 
fem ersättare, att utses från kommunstyrelsen, barn- och 
utbildningsnämnden samt från Kumlas nuvarande representanter i 
Sydnärkes Utbildningsförbund. 
Kommunfullmäktige beslutar även att gymnasieutskottet får i 
uppdrag att tillsammans med en tjänstemannagrupp bereda 
gymnasiefrågornas och vuxenutbildningens utveckling. 
Kommunfullmäktige beslutar också att reglementet för 
kommunstyrelsen i Kumla kommun kompletteras, så att § 13 får 
följande lydelse: 
”Inom kommunstyrelsen skall finnas ett arbetsutskott bestående av 
fem ledamöter och fem ersättare. 
Inom kommunstyrelsen skall också finnas ett gymnasieutskott 
bestående av fem ledamöter och fem ersättare”. 

Reservationer Mats Hellgren (m), Maria Haglund (m), Awat Mohammad (m), 
Berry Keller (m), Elisabet Ekestubbe (m), Elisabet Centervärn (m), 
Torbjörn Ahlin (c), Jan Engman (c), Maria Rönnbäck (c), Marguerite 
Landin (c), Linda Axäng (fp), Herje Fahlén (fp), Katrin Tensmyr (fp), 
Per Holm (kd), Bernt Sköld (kd), Raymonda Kourie (kd), Yvonne 
Kámel (kd) och Mats Gunnarsson (mp) reserverar sig till förmån 
Haglunds, Axängs, Ahlins och Holms yrkande. 
_____ 

Expediering Samtliga nämnder 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 16
  
 Sammanträdesdatum 
  
 
  

  

Kommunfullmäktige 2008-02-25 

 
   

   

 Kf § 20 Dnr 420/2007.400 

 
Svar på Mats Gunnarssons interpellation om uppföljning av 
klimatstrategin 

 Mats Gunnarsson (mp) har inlämnat en interpellation till miljö- och 
byggnadsnämndens ordförande Carl-Gustav Thunström (s) om 
uppföljning av klimatstrategin. 

I interpellationen ställer Gunnarsson frågan om vilka åtgärder i den 
befintliga klimatplanen som prioriteras och om några revideringar 
eller skärpningar är nödvändiga redan i början på det nya året. 

Kommunfullmäktige överlämnade den 17 december 2007, § 169, 
interpellationen till miljö- och byggnadsnämndens ordförande. 

Kommunfullmäktige beslutade den 22 januari 2008, § 6, att 
bordlägga ärendet. 

Miljö- och byggnadsnämndens ordförande Carl-Gustav Thunström 
(s) har skriftligt besvarat interpellationen. 

Kommunfullmäktige  
 I debatten yttrar sig Mats Gunnarsson (mp), Carl-Gustav Thunström 

(s), Bernt Sköld (kd), Per Holm (kd) och Annica Eriksson (s). 

_____  
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 17
  
 Sammanträdesdatum 
  
   
  

  

Kommunfullmäktige 2008-02-25 

 
   

   

 Kf § 21 Dnr 51/2008.102 

 
Avsägelse av kommunalt uppdrag – Hiba Essisse 

Ärendebeskrivning Hiba Esisse (mp) har i skrivelse från den 14 februari 2008 
avsagt sig uppdraget som ersättare i miljö- och byggnadsnämnden. 

Fullmäktiges beslut Fullmäktige utser Mikael Riberg (mp) som ersättare i miljö- och 
byggnadsnämnden. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Mikael Riberg, Antons Backe 42, 692 73 KUMLA 

Miljö- och byggnadsnämnden 
Nils-Arne Björk 
Lars Claeson 

  
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 18
  
 Sammanträdesdatum 
  
 
  

  

Kommunfullmäktige 2008-02-25 

 
   

   

 Kf § 22 Dnr 49/2008.315 

 
Mats Gunnarssons motion om kommunala samåknings-
parkeringar 

Ärendebeskrivning Mats Gunnarsson (mp) har den 14 februari 2008 lämnat en motion 
om kommunala samåkningsparkeringar. 

I motionen föreslår Gunnarsson att kommunfullmäktige beslutar 
följande: 

1. Analysera lämpliga knutpunkter som t ex Hardemo nära 
Statoilmacken, Ekeby och andra platser där vägar möts eller 
går samman. Upprätta parkeringar med motorvärmaruttag 
som endast är aktiva vid  minusgrader men som förbereds för 
framtida utveckling för laddning av elfordon.  

2. Om möjligt utrusta dessa parkeringar med enklare tak vilket 
ökar komfort och trafiksäkerhet när bilarna inte snöar och isar 
igen lika mycket den kalla årstiden. 

3. Undersök möjligheten att bygga ett enklare parkeringshus mitt 
emot hotellet bredvid järnvägsstationen.  

Fullmäktiges beslut Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Kommunstyrelsen 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 19
  
 Sammanträdesdatum 
  
 
  

  

Kommunfullmäktige 2008-02-25 

 
   

   

 Kf § 23 Dnr 46/2008.001 

 
Maria Haglunds m fl motion om etiska regler för kommunalt 
förtroendevalda i Kumla 

Ärendebeskrivning Maria Haglund (m), Torbjörn Ahlin (c), Per Holm (kd), Linda Axäng 
(fp) och Mats Gunnarsson (mp) har den 12 februari 2008 lämnat en 
motion om etiska regler för kommunalt förtroendevalda. 

I motionen föreslår de att kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram förslag på 
etiska regler för det politiska arbetet i Kumla kommun, samt 

2. Förslaget skickas på en kort remiss till de politiska partier 
som är representerade i fullmäktige, innan det slutliga 
förslaget läggs fram till kommunfullmäktige för antagande. 

Fullmäktiges beslut Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Kommunstyrelsen 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 20
  
 Sammanträdesdatum 
  
 
  

  

Kommunfullmäktige 2008-02-25 

 
   

   

 Kf § 24 Dnr 68/2008.370 

 
Lennart Erikssons motion om energiutvinning vid Kumla 
kommuns reningsverk 

Ärendebeskrivning Lennart Eriksson (s) har den 22 februari 2008 lämnat en motion om 
energiutvinning  vid Kumla kommuns reningsverk. 

I motionen föreslår Eriksson att en utredning görs av möjligheten att 
producera el vid kommunens reningsverk för eget bruk och 
försäljning. 

Fullmäktiges beslut Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Kommunstyrelsen 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 21
  
 Sammanträdesdatum 
  
 
  

  

Kommunfullmäktige 2008-02-25 

 
   

   

 Kf § 25 Dnr 69/2008.107 

 
Lennart Erikssons motion om förändring av ägardirektiv till 
kommunens helägda bolag 

Ärendebeskrivning Lennart Eriksson (s) har den 22 februari 2008 lämnat en motion om 
förändring av ägardirektiv till kommunens helägda bolag. 

I motionen föreslår Eriksson att kommunens energiförbrukning fram 
till 2007 minskar med minst 25% samt att kommunen i 
ägardirektiven till sina bolag lägger  in samma krav om en minskad 
energiförbrukning med 25% till 2017. 

Fullmäktiges beslut Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Kommunstyrelsen 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 22
  
 Sammanträdesdatum 
  
 
  

  

Kommunfullmäktige 2008-02-25 

 
   

   

 Kf § 26 Dnr 45/2008.530 

 
Medborgarförslag om inrättande av trafikpool 

Ärendebeskrivning Ett medborgarförslag har den 11 februari 2008 inkommit om 
inrättande av trafikpool med syfte att förse anställda i kommunen 
med transportmedel för tjänsteresor. 

I medborgarförslaget föreslås också att ersättning för tjänsteresor med 
egen bil upphör i samband med införande av denna pool samt att 
Kumla kommun omedelbart upphör med skrivningar som ”tillgång 
till egen bil önskvärt / ett krav” i sina platsannonser. 

Fullmäktiges beslut Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Kommunstyrelsen 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 23
  
 Sammanträdesdatum 
  
 
  

  

Kommunfullmäktige 2008-02-25 

 
   

   

 Kf § 27 Dnr 40/2008.828 

 
Medborgarförslag om att Kumlahallens träningsredskap flyttas 
till Djupadalsbadet under sommartid 

Ärendebeskrivning Ett medborgarförslag har den 6 februari 2008 inkommit om att 
Kumlahallens träningsredskap flyttas till Djupadalsbadet under 
sommartid. 

Fullmäktiges beslut Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Kommunstyrelsen 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 24
  
 Sammanträdesdatum 
  
 
  

  

Kommunfullmäktige 2008-02-25 

 
   

   

 Kf § 28 Dnr 28/2008.310 

 
Medborgarförslag om fler cykelställ vid ICA Maxi 

Ärendebeskrivning Ett medborgarförslag har den 25 januari 2008 inkommit om fler 
cykelställ vid ICA Maxi. 

Fullmäktiges beslut Medbogarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Kommunstyrelsen 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 25
  
 Sammanträdesdatum 
  
 
  

  

Kommunfullmäktige 2008-02-25 

 
   

   

 Kf § 29 Dnr 61/2008.531 

 
Medborgarförslag om att kommunen bekostar bussresor fredag- 
och lördagkvällar 

Ärendebeskrivning Ett medborgarförslag har den 18 februari 2008 inkommit om att 
kommunen ska bekosta bussresor till Hällabrottet, Sannahed och 
Åbytorp fredag- och lördagkvällar efter det att krogar och 
restauranger stängt. 

Fullmäktiges beslut Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Kommunstyrelsen 

 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 26
  
 Sammanträdesdatum 
  
 
Kumla kommunfullmäktiges protokoll den 25 februari 2008 Bilaga 1 

 
Beslutande Socialdemokraterna Moderata Samlingspartiet
 Sölve Persson Elisabet Centervärn, tjg ers 
 Thomas Bäck, tjg ers Mats Hellgren 
 Annica Eriksson Maria Haglund 
 Björn Eriksson Awat Mohammad 
 Katarina Hansson §§ 14-19, 128 Berry Keller 
 Lennart Eriksson Elisabet Ekestubbe 
 Gunnel Kask  
 Carl-Gustav Thunström 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  
 Katarina Öberg Herje Fahlén 
 Thomas Andersson Katrin Tensmyr 
 Marianne Arvidsson  
 Sten Persson Kristdemokraterna
 Kristina Davidsson Per Holm 
 Sven-Inge Carlsson Raymonda Kourie 
 Gun-Britt Ahlin Yvonne Kámel, tjg ers 
 Roger Arvidsson Bernt Sköld 
   
 Vänsterpartiet Sverigedemokraterna
 Åsa Häggström  
 Elisabeth Berglund  
   
 Miljöpartiet  
 Mats Gunnarsson  
   
   
Ej tjänstgörande ersättare Sven-Ove Cederstrand (s) Ing-Marie Andersson (s) 
   
   
   
Anmälda förhinder Dan-Åke Moberg (s) Göran Arveståhl (m) 
 Sven-Arne Karlsson (kd)  
   
   
   
Övriga närvarande Lars Claeson, sekr  
   
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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