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 Sammanträdesdatum 
  
 
Kommunfullmäktige 2008-06-16 

  

  

 
 Kf § 62  

   

   

 
Inkomna skrivelser och rapporter 

Dnr 2008/169.007 Kumla kommuns revisorer har översänt rapport från Deloitte om 
budgetprocessen och den ekonomiska uppföljningen för 
socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden. 

Dnr 2008/170.007 Kumla kommuns revisorer har översänt rapport från Deloitte om 
kommunens ägarstyrning av de kommunala bolagen. 

 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 den 28 april 2008, § 31, lämnat rapport över ej 
verkställda beslut under perioden 1 februari 2008  – 31 mars 2008. 

_____ 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 3
  
 Sammanträdesdatum 
  

 
  

Kommunfullmäktige 2008-06-16 

Kommunstyrelsen 2008-06-04 

 
 Kf § 63  

 Ks § 102 Dnr 2008/198.100 

   

 
Fråga om intresse för uranbrytning i Kvarntorpshögen 

Ärendebeskrivning Representanter från det kanadensiska företaget Ucore Uranium och 
Envipro miljöteknik informerade kommunstyrelsens arbetsutskott den 
27 maj 2008, § 206, om Ucore Uraniums intresse för brytning av 
mineraler ur Kvarntorpshögen  

Kommunstyrelsen beslutade den 4 juni 2008, § 102, att ge 
kommunledningskontoret i uppdrag att kontakta Sveriges geologiska 
undersökning (SGU) för diskussion om forskningsstudie för att 
inhämta mer kunskap om Kvarntorpshögen och dess egenskaper. 

Kommunstyrelsen beslutade även att ge kommunledningskontoret  i 
uppdrag att pröva ärendet juridiskt för att fastställa ägandet av 
Kvarntorpshögen, samt att ge kommundirektör Annika Hallberg och 
näringslivsansvarig Thage Arvidsson i uppdrag att formulera 
uppdragen mer ingående, att tillställas fullmäktiges ledamöter innan 
sammanträdet den 16 juni. 

Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att fastställa kommunens negativa 
inställning gentemot Ucore Uraniums intresse för brytning av 
mineraler ur Kvarntorpshögen. 

Kommunfullmäktige  
 Näringslivsdirektör Thage Arvidsson och miljöchef Peter Eriksson 

har den 16 juni 2008 inkommit med skrivelse om Kvarntorpshögen. 

Näringslivsdirektör Thage Arvidsson informerar vid sammanträdet. 
Förslag Dan-Åke Moberg (s), Maria Haglund (m), Linda Axäng (fp), Per 

Holm (kd), Torbjörn Ahlin (c), Åsa Häggström (v) och Mats 
Gunnarsson (mp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Dan-Åke Moberg föreslår även att fullmäktige beslutar om ett tillägg 
innebärande att följande skrivning formuleras utifrån den skrivelse 
näringslivsdirektör Thage Arvidsson och miljöchef Peter Eriksson 
lämnat till fullmäktige: 

 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 
  

 
  

  

Kommunfullmäktige 2008-06-16 

   

   

 Kf § 63, forts  
Förslag, forts Kumla kommun ska verka för att länsstyrelsens ledning med bistånd 

av Sveriges Geologiska Utredning (SGU) med flera hanterar frågorna 
som gäller 

1. om det idag är möjligt att göra bedömningar om när i tiden 
högen kan förväntas svalna av så pass mycket att den börjar 
laka ut oönskade föroreningar till mark och vatten, 

2. att undersöka vilken värme som finns i och under högen och 
om den långsiktigt går att ta till vara, samt 

3. vilka ytterligare åtgärder som behöver vidtas i och på 
Kvarntorpshögen och i anslutning till högen för att långsiktigt 
minimera eventuella utsläpp från högen. 

Kumla kommun begär att länsstyrelsen tar initiativ till ett fortsatt och 
fördjupat utredningsarbete i och kring Kvarntorp och 
Kvarntorpshögen samt verkar för att staten avsätter nödvändiga 
ekonomiska resurser för detta arbete och att man anslår särskilda 
medel för de återställningsarbeten och miljöförbättrande åtgärder som 
redan idag behöver komma till stånd i Kvarntorpsområdet. 

Kumla kommun inbjuder till ett nära samarbete med Örebro 
universitet när det gäller det fortlöpande utredningsarbetet i området.  

Fullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att fastställa kommunens negativa 
inställning gentemot Ucore Uraniums intresse för brytning av 
mineraler ur Kvarntorpshögen. 

Kumla kommun ska verka för att länsstyrelsens ledning med bistånd 
av Sveriges Geologiska Utredning (SGU) med flera hanterar frågorna 
som gäller 

1. om det idag är möjligt att göra bedömningar om när i tiden 
högen kan förväntas svalna av så pass mycket att den börjar 
laka ut oönskade föroreningar till mark och vatten, 

2. att undersöka vilken värme som finns i och under högen och 
om den långsiktigt går att ta till vara, samt 

3. vilka ytterligare åtgärder som behöver vidtas i och på 
Kvarntorpshögen och i anslutning till högen för att långsiktigt 
minimera eventuella utsläpp från högen. 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 
  
 
 
  

  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-16 

 
   

   

 Kf § 63, forts  
Fullmäktiges beslut, forts Kumla kommun begär att länsstyrelsen tar initiativ till ett fortsatt och 

fördjupat utredningsarbete i och kring Kvarntorp och 
Kvarntorpshögen samt verkar för att staten avsätter nödvändiga 
ekonomiska resurser för detta arbete och att man anslår särskilda 
medel för de återställningsarbeten och miljöförbättrande åtgärder som 
redan idag behöver komma till stånd i Kvarntorpsområdet. 

Kumla kommun inbjuder till ett nära samarbete med Örebro 
universitet när det gäller det fortlöpande utredningsarbetet i området. 

Fullmäktiges beslut är enhälligt. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Kommunledningskontoret 

Ucore Uranium 

 
 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 
  

 
Kommunfullmäktige 2008-06-16 

Kommunstyrelsen 2008-05-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-04-22 

 
 Kf § 64  

 Ks § 73  

 Au § 156 Dnr 2008/88.042 

 
Årsredovisning och revisionsberättelse för Sydnärkes Utbild-
ningsförbund för år 2007 

Ärendebeskrivning Kommunalförbundet Sydnärkes Utbildningsförbund har den 4 
april 2008 inkommit med årsredovisning för år 2007.  

Revisorerna har den 4 april 2008 inkommit med revisionsberättelse 
för år 2007. 

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. 

Kommunstyrelsen
 

Förslag Dan-Åke Moberg (s) föreslår att Kumla kommun i egenskap av 
medlem i förbundet under år 2007 begär att få ut sin del av  
överskottet. 

Kommunfullmäktige föreslås godkänna årsredovisningen i övriga 
delar. 

Torbjörn Ahlin (c) yrkar bifall till Mobergs förslag. 
Kommunstyrelsens förslag Kumla kommun begär i egenskap av medlem i förbundet under år 

2007 att få ut sin del av överskottet. 

Kommunfullmäktige föreslås godkänna årsredovisningen i övriga 
delar. 

Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet. 
Kommunfullmäktige  
 Förbundsdirektör Marie Kilk och ekonomichef Thomas Holst 

informerar vid sammanträdet. 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 
  

 
  

  

Kommunfullmäktige 2008-06-16 

  

 Kf § 64, forts  
Förslag Per Holm (kd) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag att  Kumla 

kommun i egenskap av medlem i förbundet under år 2007 begär att få 
ut sin del av överskottet. 
Per Holm yrkar vidare bifall till kommunstyrelsens förslag att  
kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen samt att 
förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet. 
Dan-Åke Moberg (s), Torbjörn Ahlin (c) och Annica Eriksson (s) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Mats Gunnarsson (mp) yrkar bifall till Per Holms yrkanden. 
Dan-Åke Moberg (s) föreslår att samtliga protokoll från 
sammanträden med  Sydnärkes Utbildningsförbunds direktion ska 
delges fullmäktiges ledamöter.  

Fullmäktiges beslut Kumla kommun begär i egenskap av medlem i förbundet under år 
2007 att få ut sin del av överskottet. 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen i övriga delar. 
Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet. 
Samtliga protokoll från sammanträden med  Sydnärkes 
Utbildningsförbunds direktion ska delges fullmäktiges ledamöter. 

Reservationer Mats Hellgren (m), Katrin Tensmyr (fp), Per Holm (kd), Bernt Sköld 
(kd), Yvonne Kámel (kd), Raymonda Kourie (kd) och Mats 
Gunnarsson (mp) reserverar sig till förmån för Per Holms yrkande att 
avslå kommunstyrelsens förslag att Kumla kommun i egenskap av 
medlem i förbundet under år 2007 begär att få ut sin del av 
överskottet. 
Elisabet Centervärn (m), Mats Hellgren (m), Maria Haglund (m), 
Awat Mohammad (m), Berry Keller (m), Elisabet Ekestubbe (m), 
Linda Axäng (fp), Herje Fahlén (fp), Katrin Tensmyr (fp), Per Holm 
(kd), Bernt Sköld (kd), Yvonne Kámel (kd), Raymonda Kourie (kd) 
och Mats Gunnarsson (mp) reserverar sig mot beslutet att samtliga 
protokoll från sammanträden med  Sydnärkes Utbildningsförbunds 
direktion ska delges fullmäktiges ledamöter. 
_____ 

Expediering Sydnärkes Utbildningsförbund 
Kerstin Ellbén 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 
  

 
Kommunfullmäktige 2008-06-16 

Kommunstyrelsen 2008-05-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-04-08 

 
 Kf § 65  

 Ks § 67  

 Au § 146 Dnr 409/2007.430 

 
Medborgarförslag om Kumla kommuns ansvar för miljön och 
klimathotet 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 17 december 2007, § 164, ett 
medborgarförslag om Kumla kommuns ansvar för miljön och 
klimathotet. 

I medborgarförslaget föreslås att Kumla kommun ska ta ytterligare 
ansvar vad det gäller arbetet för miljön och framför allt klimathotet. 

Bland annat föreslås att kommunen ser över sina byggnader för att se 
om uppvärmning går att göra på ett sådant sätt att det sparar vårt 
klimat så mycket som möjligt. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 8 januari 2008, § 15, 
att ge miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att lämna förslag till 
yttrande. 

Miljöchef Peter Eriksson har den 25 februari 2008 lämnat förslag till 
yttrande. 

Av yttrandet framgår bland annat att kommunfullmäktige i juni 2007 
antagit både ett miljöprogram och en klimatstrategi. Det framgår 
också av yttrandet att åtgärder i enlighet med klimatstrategin har 
inletts. 

Peter Eriksson föreslår att miljö- och byggnadsnämnden antar 
yttrandet och föreslår att även fullmäktige antar yttrandet och att 
medborgarförslaget därmed ska anses besvarat. 

Miljö- och byggnadsnämnden har den 18  mars 2008, § 22, antagit 
yttrandet och föreslagit att även fullmäktige antar yttrandet och att 
medborgarförslaget därmed ska anses besvarat. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar yttrandet och medborgarförslaget ska 
därmed anses besvarat. 

Kommunstyrelsen  
Förslag Elisabeth Berglund (v) föreslår att kommunfullmäktige antar 

yttrandet med en kompletterande mening som lyder  ”Kumla 
kommun uppskattar att medborgare intresserar sig för miljöfrågor och 
bidrar till att ”miljötänkandet” sprider sig inom kommunen” och 
därmed ska medborgarförslaget anses besvarat. 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 
  

 
 

Kommunfullmäktige 2008-06-16 

Kommunstyrelsen 2008-05-07 

  

 
 Kf § 65, forts  

 Ks § 67, forts  

   
Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige antar yttrandet med en kompletterande mening 

som lyder ”Kumla kommun uppskattar att medborgare intresserar sig 
för miljöfrågor och bidrar till att ”miljötänkandet” sprider sig inom 
kommunen” och därmed ska medborgarförslaget anses besvarat. 

Fullmäktiges beslut Kommunfullmäktige antar yttrandet med en kompletterande mening 
som lyder ”Kumla kommun uppskattar att medborgare intresserar sig 
för miljöfrågor och bidrar till att ”miljötänkandet” sprider sig inom 
kommunen” och därmed ska medborgarförslaget anses besvarat. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Birgitta Åström 

Miljö- och byggnadsnämnden 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 
  

 
Kommunfullmäktige 2008-06-16 

Kommunstyrelsen 2008-05-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-04-22 

 
 Kf § 66  

 Ks § 68  

 Au § 154 Dnr 2008/114.260 

 
Medborgarförslag om avstängning av väg intill lekplats 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 15 oktober 2007, § 137, ett 
medborgarförslag om avstängning av väg intill lekplats på 
Stenmursgatan i Hällabrottet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 30 oktober 2007, 
§ 357, att ge tekniska kontoret i uppdrag att lämna förslag till 
yttrande. 

Teknisk chef Marianne Christiansen och utredningssekreterare 
Joakim Öhrman har i skrivelse från den 9 april 2008 lämnat förslag 
till yttrande. 

Av yttrandet framgår att det inte är aktuellt att stänga den mindre väg 
som förbinder Stenmursgatan och lekplatsen, däremot är det enligt 
yttrandet rimligt att stänga av stigen som sträcker sig från lekplatsen 
till Åkarevägen / Kantgatan och erbjuda annan färdväg. 

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

Arbetsutskottet  
Förslag Annica Eriksson (s) föreslår att tekniska kontoret utöver vad som 

framgår av yttrandet även sätter upp hinder in mot lekplatsen för att 
förhindra fordon att köra in och ut på lekplatsområdet. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar yttrandet och medborgarförslaget anses 
därmed besvarat samt enligt Erikssons tilläggsförslag. 

Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige antar yttrandet med Erikssons tilläggsförslag 
och medborgarförslaget anses därmed besvarat.  

Fullmäktiges beslut Kommunfullmäktige antar yttrandet med Erikssons tilläggsförslag 
och medborgarförslaget anses därmed besvarat. 

_____ 
  
  
Expediering Gunn Britt Sohlberg 

Tekniska kontoret 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11
  
 Sammanträdesdatum 
  

 
Kommunfullmäktige 2008-06-16 

Kommunstyrelsen 2008-06-04 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-27 

 
 Kf § 67  

 Ks § 91  

 Au § 194 Dnr 2008/136.820 

 
Medborgarförslag om att Kumlahallens träningsredskap flyttas 
till Djupadalsbadet under sommartid 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 25 februari 2008, § 27, ett 
medborgarförslag om att Kumlahallens träningsredskap flyttas till 
Djupadalsbadet under sommartid. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 4 mars 2008, § 103, 
att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att lämna förslag till 
yttrande. 

Kultur- och fritidsnämnden har den 22 april 2008, § 20, behandlat 
ärendet. Nämnden bedömer bland annat att det för närvarande saknas 
plats att ställa upp redskapen på. 

Nämnden skriver också att det kommer att finnas träningsredskap i 
den nya simhallen som beräknas stå klar under senare delen av 2011. 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar 
yttrandet och att medborgarförslaget därmed ska anses besvarat. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar yttrandet och medborgarförslaget är 
därmed besvarat. 

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

därmed besvarat. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Bessie Skoog 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12
  
 Sammanträdesdatum 
  

 
Kommunfullmäktige 2008-06-16 

Kommunstyrelsen 2008-05-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-04-29 

 
 Kf § 68  

 Ks § 69  

 Au § 165 Dnr 422/2007.622 

 
Lennart Eriksson och Katarina Hanssons motion om riktlinjer 
för måltidsverksamheten 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 17 december 2007, § 168, en 
motion från Lennart Eriksson (s) och Katarina Hansson (s) om 
riktlinjer för måltidsverksamheten. 

I motionen föreslår de att 

1. det arbetas fram riktlinjer för Kumla kommuns måltidsverksamhet 
och att det ska ske i samverkan med samhällsmedicin, samt 

2. år 2010 ska 25 % av maten i Kumla kommun vara närproducerad 
och ekologisk. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 8 januari 2008, § 19, 
att ge kommunledningskontoret i uppdrag att lämna förslag till 
yttrande. 

Folkhälsopedagog Christina Lundin har i skrivelse från den 
18 april 2008 lämnat förslag till yttrande. 

Av yttrandet framgår bland annat att det övergripande dokument som 
motionen efterlyser är rimligt att presentera under 2009. 

Vidare framgår att det behövs utökade ekonomiska anslag för att 
standarden på den kost som serveras inte ska sänkas eftersom 
ekologiska produkter är dyrare. 

Christina Lundin föreslår att kommunfullmäktige antar yttrandet och 
att motionen därmed anses besvarad. 

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

motionen vars innehåll ska följas upp två gånger per år. 

Maria Haglund (m) föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen 
med ändringen att år 2010 ska 25 % av maten i Kumla kommun vara 
närproducerad och/eller ekologisk. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige bifaller motionen vars innehåll ska följas upp 
två gånger per år med ändringen att år 2010 ska 25 % av maten i 
Kumla kommun vara närproducerad och/eller ekologisk. 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 
  

 
 

Kommunfullmäktige 2008-06-16 

Kommunstyrelsen 2008-05-07 

  

 
 Kf § 68, forts  

 Ks § 69, forts  

   
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
Kommunfullmäktige  
Förslag Mats Gunnarsson (mp) och Torbjörn Ahlin (c) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 
Fullmäktiges beslut Kommunfullmäktige bifaller motionen vars innehåll ska följas upp 

två gånger per år med ändringen att år 2010 ska 25 % av maten i 
Kumla kommun vara närproducerad och/eller ekologisk. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Tekniska kontoret 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 
  

 
Kommunfullmäktige 2008-06-16 

Kommunstyrelsen 2008-05-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-04-29 

 
 Kf § 69  

 Ks § 70  

 Au § 166 Dnr 225/2006.730 

 
Annica Erikssons och Sölve Perssons motion angående hemtjänst 
utan biståndsbedömning för personer 80 år och äldre 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 21 augusti 2006, § 87, en 
motion från Annica Eriksson (s) och Sölve Persson (s) om hemtjänst 
utan biståndsbedömning för personer 80 år och äldre. 

I motionen föreslås fullmäktige besluta att socialnämnden får i upp-
drag att utforma ett förslag där antalet timmar/vecka fastställs. Inne-
hållet avgör den äldre. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 29 augusti 2006, 
§ 241, att ge socialnämnden i uppdrag att lämna förslag till yttrande. 

Utredningssekreterare Albin Lindström har i skrivelse från den 
18 mars 2008 lämnat förslag till yttrande. 

Av yttrandet framgår bland annat att en förutsättning för den modell 
som föreslås i motionen är en översyn och förändring av riktlinjerna 
för biståndsbedömningen. En sådan översyn kommer att genomföras 
under 2008. 

Socialförvaltningen har även arbetat fram ett förslag till en 
servicetjänst enligt lagen (2006:492) om kommunal befogenhet att 
tillhandahålla servicetjänster för äldre. 

Tjänsterna som kan utföras är avsedda att förebygga skador, 
olycksfall och ohälsa. Exempel på tjänster som ingår i servicetjänsten 
är byte av glödlampor, tunga lyft, städ av vind och källare med mera. 

Albin Lindström föreslår att socialnämnden antar yttrandet, att 
motionen därmed är besvarad och att nämnden föreslår 
kommunfullmäktige att anta yttrandet och att motionen därmed är 
besvarad. 

Socialnämnden har den 1 april 2008, § 22, beslutat anta yttrandet 
samt föreslå att kommunfullmäktige antar yttrandet och att motionen 
därmed är besvarad. 

  
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15
  
 Sammanträdesdatum 
  

 
Kommunfullmäktige 2008-06-16 

Kommunstyrelsen 2008-05-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-04-29 

 
 Kf § 69, forts  

 Ks § 70,  forts   

 Au § 166, forts  
Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar yttrandet och motionen anses därmed 

besvarad. 

Socialförvaltningen får i uppdrag att i samråd med  
Arbetsmarknadsenheten utarbeta rutiner för hur fixartjänsten ska  
fungera. Samråd ska även ske med Väntjänsten. 

Kommunstyrelsen  
Förslag Dan-Åke Moberg (s) föreslår att tjänsten ska benämnas servicetjänst 

istället för fixartjänst. 
Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige antar yttrandet och motionen anses därmed 

besvarad. 

Socialförvaltningen får i uppdrag att i samråd med  
Arbetsmarknadsenheten utarbeta rutiner för hur servicetjänsten ska  
fungera. Samråd ska även ske med Väntjänsten. 

Kommunfullmäktige  
Förslag Annica Eriksson (s) och Per Holm (kd) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 

Lennart Eriksson (s) föreslår att det av beslutet ska framgå att 
kommunen erbjuder servicetjänst för personer som är 75 år och äldre. 

Fullmäktiges beslut Kommunfullmäktige antar yttrandet och motionen anses därmed 
besvarad med tillägget att kommunen erbjuder servicetjänst för 
personer som är 75 år och äldre. 

Socialförvaltningen får i uppdrag att i samråd med  
Arbetsmarknadsenheten utarbeta rutiner för hur servicetjänsten ska  
fungera. Samråd ska även ske med Väntjänsten. 

_____ 
  
  
Expediering Socialförvaltningen 

Arbetsmarknadsenheten 
Väntjänsten 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 16
  
 Sammanträdesdatum 
  

 
Kommunfullmäktige 2008-06-16 

Kommunstyrelsen 2008-05-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-04-29 

 
 Kf § 70  

 Ks § 71  

 Au § 167 Dnr 225/2006.730 

 
Per Holms m fl motion angående kommunal fixartjänst 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 19 juni 2006, § 80, en motion 
från Per Holm (kd) m fl om kommunal fixartjänst. 

I motionen föreslås fullmäktige besluta att Kumla kommun inrättar en 
tjänst eller service i likhet med exempel som tas upp i motionen. 

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

Utredningssekreterare Albin Lindström har i skrivelse från den 
18 mars 2008 lämnat förslag till yttrande. 

Av yttrandet framgår bland annat att socialförvaltningen arbetat fram 
ett förslag till en servicetjänst enligt lagen (2006:492) om kommunal 
befogenhet att tillhandahålla servicetjänster för äldre. 

Tjänsterna som ”fixaren” skulle utföra är avsedda att förebygga 
skador, olycksfall och ohälsa. Exempel på tjänster som ingår i 
servicetjänsten är byte av glödlampor, tunga lyft, städ av vind och 
källare med mera. 

Albin Lindström föreslår att socialnämnden antar yttrandet, att 
motionen därmed är besvarad och att nämnden föreslår 
kommunfullmäktige att anta yttrandet och att motionen därmed är 
besvarad. 

Socialnämnden har den 1 april 2008, § 23, beslutat anta yttrandet 
samt föreslå att kommunfullmäktige antar yttrandet och att motionen 
därmed är besvarad. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar yttrandet och motionen anses därmed 
besvarad. 

Socialförvaltningen får i uppdrag att i samråd med  
Arbetsmarknadsenheten utarbeta rutiner för hur fixartjänsten ska  
fungera.  Samråd ska även ske med Väntjänsten. 

Kommunstyrelsen  
Förslag Dan-Åke Moberg (s) föreslår att tjänsten ska benämnas servicetjänst 

istället för fixartjänst. 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 17
  
 Sammanträdesdatum 
  

 
Kommunfullmäktige 2008-06-16 

Kommunstyrelsen 2008-05-07 

  

 
 Kf § 70, forts  

 Ks § 71, forts  

   
Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige antar yttrandet och motionen anses därmed 

besvarad. 

Socialförvaltningen får i uppdrag att i samråd med  
Arbetsmarknadsenheten utarbeta rutiner för hur servicetjänsten ska  
fungera. Samråd ska även ske med Väntjänsten. 

Kommunfullmäktige  
Förslag Per Holm (kd) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Lennart Eriksson (s) föreslår att det av beslutet ska framgå att 
kommunen erbjuder servicetjänst för personer som är 75 år och äldre. 

Fullmäktiges beslut Kommunfullmäktige antar yttrandet och motionen anses därmed 
besvarad med tillägget att kommunen erbjuder servicetjänst för 
personer som är 75 år och äldre. 

Socialförvaltningen får i uppdrag att i samråd med  
Arbetsmarknadsenheten utarbeta rutiner för hur servicetjänsten ska  
fungera. Samråd ska även ske med Väntjänsten. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Socialförvaltningen 

Arbetsmarknadsenheten 
Väntjänsten 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 18
  
 Sammanträdesdatum 
  

 
Kommunfullmäktige 2008-06-16 

Kommunstyrelsen 2008-06-04 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 

 
 Kf § 71  

 Ks § 92  

 Au § 179 Dnr 2008/131 

 
Torbjörn Ahlins m fl motion om utvärdering av flytten av 
årskurs 6 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 22 januari 2008, § 12, en 
motion från Torbjörn Ahlin (c), Jan Engman (c), Maria Rönnbäck (c) 
och Marguerite Landin (c) om utvärdering av flytten av årskurs 6. 

I motionen föreslår de dels att en allsidig utredning av elevflytten 
efter klass 5 utförs av barn- och utbildningsnämnden under år 2008-
2009, dels att för- och nackdelar belyses från olika intressenters 
perspektiv. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 12 februari 2008, 
§ 71, att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att lämna förslag 
till yttrande. 

Utredningssekreterare Anders Andersson har i skrivelse från den 
8 april 2008 lämnat förslag till yttrande. 

Av yttrandet framgår bland annat att barn- och 
utbildningsförvaltningen inlett ett arbete med planering av hur en 
utvärdering av flytten av skolår 6 till enheter med skolår 7-9 skulle 
kunna genomföras. 

Barn- och utbildningsnämnden har den 16 april 2008, § 36, beslutat 
föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till yttrande och att 
motionen därmed ska anses besvarad.  

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar förslaget till yttrande och motionen anses 
därmed besvarad. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
Fullmäktiges beslut Kommunfullmäktige antar förslaget till yttrande och motionen anses 

därmed besvarad. 

_____ 
  
Expediering Barn- och utbildningsnämnden 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 19
  
 Sammanträdesdatum 
  

 
Kommunfullmäktige 2008-06-16 

Kommunstyrelsen 2008-06-04 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 

 
 Kf § 72  

 Ks § 93  

 Au § 180 Dnr 2008/130.006 

 
Per Holms m fl motion om införande av ämnesutvecklare inom 
barn- och utbildningsförvaltningen 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 22 januari 2008, § 12, en 
motion från Per Holm (kd), Raymonda Kourie (kd), Sven-Arne 
Karlsson (kd) och Bernt Sköld (kd) om införande av ämnesutvecklare 
inom barn- och utbildningsförvaltningen. 
I motionen föreslår de att fullmäktige beslutar att uppdra åt barn- och 
utbildningsnämnden/ förvaltningen att inrätta ämnesutvecklare, att 
utarbeta uppdragsbeskrivning och reglering av ämnesutvecklarens 
uppdrag utifrån vad som anges i motionen samt att barn- och 
utbildningsnämnden avsätter ekonomiska medel i budget för 
inrättande av ämnesutvecklare. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 12 februari 2008, 
§ 72, att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att lämna förslag 
till yttrande. 
Utredningssekreterare Anders Andersson har i skrivelse från den 
8 april 2008 lämnat förslag till yttrande. 
Av yttrandet framgår bland annat att barn- och 
utbildningsförvaltningen har inlett ett arbete i enlighet med 
intentionerna i motionen och att i det fortsatta arbetet kan inbegripas 
ett övervägande av inrättande av ämnesutvecklare. 
Barn- och utbildningsnämnden har den 16 april 2008, § 37, beslutat 
föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till yttrande och att 
motionen därmed ska anses besvarad. 

Arbetsutskottet  
Förslag Maria Haglund (m) yrkar bifall till motionen. 

Dan-Åke Moberg (s) yrkar bifall till barn- och utbildningsnämndens 
förslag. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar förslag till yttrande och motionen anses 
därmed besvarad. 

Reservationer Maria Haglund (m) och Torbjörn Ahlin (c) reserverar sig till förmån 
för Haglunds förslag. 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 20
  
 Sammanträdesdatum 
  

 
Kommunfullmäktige 2008-06-16 

Kommunstyrelsen 2008-06-04 

  

 
 Kf § 72, forts  

 Ks § 93, forts  
Kommunstyrelsen  
Förslag Per Holm (kd) yrkar bifall till motionen. 
Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige antar förslag till yttrande och motionen anses 

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

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

Kommunfullmäktige  
Förslag Per Holm (kd) och Torbjörn Ahlin (c) yrkar bifall till motionen. 

Stefan Svensson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Fullmäktiges beslut Kommunfullmäktige antar förslag till yttrande och motionen anses 

därmed besvarad. 
Reservationer Elisabet Centervärn (m), Mats Hellgren (m), Maria Haglund (m), 

Awat Mohammad (m), Berry Keller (m), Elisabet Ekestubbe (m), 
Torbjörn Ahlin (c), Anette Friman (c), Maria Rönnbäck (c), Per-Arne 
Mårstad (c), Linda Axäng (fp), Herje Fahlén (fp), Katrin Tensmyr 
(fp), Per Holm (kd), Bernt Sköld (kd), Yvonne Kámel (kd),  
Raymonda Kourie (kd) och Mats Gunnarsson (mp) reserverar sig till 
förmån för Haglunds yrkande. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Barn- och utbildningsnämnden 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 21
  
 Sammanträdesdatum 
  

 
Kommunfullmäktige 2008-06-16 

Kommunstyrelsen 2008-06-04 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-27 

 
 Kf § 73  

 Ks § 94  

 Au § 195 Dnr 84/2007.105 

 
Lennart Erikssons och Katarina Hanssons motion angående 
rådslag 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 19 mars 2007, § 41, en motion 
framlagd av Lennart Eriksson och Katarina Hansson (s) angående 
rådslag. 
I motionen föreslås fullmäktige besluta att Kumla kommun inför 
större frågor och projekt anordnar rådslag med berörda personer och 
/eller intressegrupper.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 28 mars 2007, § 95, 
att ge kommunledningskontoret i uppdrag att lämna förslag till 
yttrande. 

Utredningssekreterare Joakim Öhrman har i skrivelse från den 
22 maj 2008 lämnat förslag till yttrande. 

Av yttrandet framgår bland annat att Kumla kommun har som 
målsättning att skapa förutsättningar för allmänheten att komma till 
tals i beslutsprocessen samt att stimulera brukarinflytande / 
medverkan. 

Joakim Öhrman föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen. 
Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige bifaller motionen. 
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
Kommunfullmäktige  
Förslag Katarina Hansson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Fullmäktiges beslut Kommunfullmäktige bifaller motionen. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Samtliga nämnder 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 22
  
 Sammanträdesdatum 
  

 
Kommunfullmäktige 2008-06-16 

Kommunstyrelsen 2008-06-04 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-27 

 
 Kf § 74  

 Ks § 95  

 Au § 196 Dnr 2008/172.327 

 
Köp av fastigheterna Kumla 5:8 och 5:9, Älvestavägen 2 

Ärendebeskrivning Köpekontrakt har upprättats där Kumla kommun köper fastigheterna 
Kumla 5:8 och 5:9, Älvestavägen 2, av Karl Einar och Elsa Harfelt. 

Fastigheten ligger till stora delar inom sekundärt skyddsområde för 
grundvattentäkt samt angränsar till kommunens fastighet 
Kumla 1:166. 

Bostadshuset med tillhörande förråd / ekonomibyggnad avses att 
styckas av och säljas. 

Köpesumma 1 590 000 kronor och tillträde den 1 juli 2008. 

Köpekontraktet gäller under förutsättning att det godkänns av 
kommunfullmäktige. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige godkänner köpekontraktet och anslår 
1 590 000 kronor i investeringsbudgeten för fullmäktige. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
Fullmäktiges beslut Kommunfullmäktige godkänner köpekontraktet och anslår 

1 590 000 kronor i investeringsbudgeten för fullmäktige. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Tekniska kontoret för vidare expediering 

Ekonomiavdelningen 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 23
  
 Sammanträdesdatum 
  

 
Kommunfullmäktige 2008-06-16 

Kommunstyrelsen 2008-06-04 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-27 

 
 Kf § 75  

 Ks § 96  

 Au § 197 Dnr 2008/171.328 

 
Försäljning av fastigheten Kumla 13:46 samt del av fastigheten 
Kumla 13:26 

Ärendebeskrivning Köpekontrakt har upprättas där Kumla kommun säljer fastigheten 
Kumla 13:46 samt del av Kumla 13:26 till BR Hus AB. Fastigheterna 
är belägna i Skogstorp. 

Köpesumma 1 400 000 kronor. 

BR Hus AB ska uppföra sju stycken kedjehus och kommunen ska 
anlägga gata samt vatten och avlopp. 

Köpekontraktet gäller under förutsättning att det godkänns av 
kommunfullmäktige. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige godkänner köpekontraktet och budgeterar en 
inkomst om 1 400 000 kronor i investeringsbudgeten för fullmäktige. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
Fullmäktiges beslut Kommunfullmäktige godkänner köpekontraktet och budgeterar en 

inkomst om 1 400 000 kronor i investeringsbudgeten för fullmäktige. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Tekniska kontoret för vidare expediering 

Ekonomiavdelningen 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 24
  
 Sammanträdesdatum 
  

 
Kommunfullmäktige 2008-06-16 

Kommunstyrelsen 2008-06-04 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 

 
 Kf § 76  

 Ks § 97  

 Au § 181 Dnr 2008/132.610 

 
Kvalitetsredovisning inom skolväsendet 2007 

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

Barn- och utbildningsnämnden har den 16 april 2008, § 39, beslutat 
föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till kvalitetsredovisning 
inom skolväsendet år 2007. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar kvalitetsredovisning inom skolväsendet år 
2007. 

Kommunstyrelsen  
Förslag Katrin Tensmyr (fp) föreslår att rektorerna ska underteckna sina 

respektive avsnitt. 
Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige antar kvalitetsredovisning inom skolväsendet år 

2007, med ovanstående redaktionella ändringar. 
Kommunfullmäktige  
Förslag Katarina Hansson (s) och Elisabeth Berglund (v) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 
Fullmäktiges beslut Kommunfullmäktige antar kvalitetsredovisning inom skolväsendet år 

2007, med ovanstående redaktionella ändringar. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Barn- och utbildningsnämnden 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 25
  
 Sammanträdesdatum 
  

 
Kommunfullmäktige 2008-06-16 

Kommunstyrelsen 2008-06-04 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-03 

 Kf § 77  

 Ks § 98  

 Au § 218 Dnr 2008/35.100 

 
Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet i Sydnärke – 
förslag till förbundsordning och arvodesbestämmelser 

Ärendebeskrivning Lag (SFS 2003:1210) om finansiell samordning av 
rehabiliteringsinsatser trädde i kraft den 1 januari 2004. Lagen 
möjliggör för Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommun och 
landsting att bedriva finansiell samordning inom rehabiliterings-
området. Finansiell samordning (Finsam) ska underlätta en effektiv 
resursanvändning. Syftet med Finsam är att den enskilde ska uppnå 
eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete. 
Kommunfullmäktige beslutade den 21 april 2008, § 49, att Kumla 
kommun blir medlem i Finsam. 
En arbetsgrupp för Finsam Sydnärke har den 29 maj 2008 inkommit 
med ett reviderat förslag till förbundsordning samt förslag till 
arvodesbestämmelser för  förbundets medlemmar bestående av 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Örebro läns landsting samt 
kommunerna Askersund, Hallsberg, Laxå och Kumla. 
Samordningsförbundet ska ledas av en styrelse. Varje medlem väljer 
en ledamot och en ersättare. 

Kommunens och landstingets representanter utses av respektive 
fullmäktigeförsamling och måste också vara ledamöter eller ersättare 
i dessa beslutsorgan.   
Enligt förslaget till förbundsordning anses förbundet bildat när 
förbundsordningen har fastställts av samtliga medlemmar, senast den 
1 juli 2008. 

Arbetsutskottets förslag Kumla kommun godkänner förbundsordningen. 
Kostnaden för kommunens medlemskap belastar socialnämnden. 
Kommunfullmäktige utser Annica Eriksson (s) till ledamot i 
förbundets styrelse och Maria Haglund (m) till ersättare i förbundets 
styrelse. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
Kommunfullmäktige  
Förslag Dan-Åke Moberg (s) yrkar återremiss av ärendet då förutsättningarna 

för bildandet av förbundet ändrats jämfört med det ursprungliga 
förslaget..  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 
  

 
 

  

  

Kommunfullmäktige 2008-06-16 

 
   

   

 Kf § 77, forts  
Fullmäktiges beslut Fullmäktige beslutar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen 

då förutsättningarna för bildandet av förbundet ändrats jämfört med 
det ursprungliga förslaget. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Kommunstyrelsen 

Hallsbergs kommun 
Askerunds kommun 
Laxå kommun 
Försäkringskassan 
Örebro läns landsting 
Arbetsförmedlingen 

 
 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 27
  
 Sammanträdesdatum 
  

 
Kommunfullmäktige 2008-06-16 

Kommunstyrelsen 2008-06-04 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-03 

 
 Kf § 78  

 Ks § 99  

 Au § 219 Dnr 2008/195.002 

 
Förslag till komplettering av reglemente för kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade den 28 december 2006, § 123, att säga 
upp avtalet med Sydnärkes utbildningsförbund. Direktionen i SUF 
har den 30 maj 2007 § 59, beslutat att föreslå fullmäktige i respektive 
medlemskommun att bifalla Kumla kommuns begäran om utträde ur 
förbundet från och med den 1 juli 2008. 

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

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige beslutar om en komplettering av reglemente för 
kommunstyrelsen innebärande att kommunstyrelsen från och med 
den 1 juli 2008 ansvarar för gymnasial verksamhet i form av 
gymnasieskola i egen regi samt övriga frågeställningar runt 
gymnasial utbildning för kommunens ungdomar, dock längst till år 
2010.  

Kommunfullmäktige beslutar även om att vuxenutbildningen också 
läggs under kommunstyrelsens ansvarsområde från och med den 1 
juli 2008, dock längst till år 2010. 

Kommunstyrelsen  
 Utredningssekreterare Lena Larsson har den 3 juni 2008 inkommit 

med förslag till komplettering av kommunstyrelsens reglemente. 

Kompletteringen innebär att § 9 om kommunstyrelsens övriga 
verksamhet utökas med två punkter, gymnasieskola och 
vuxenutbildning.  

Kompletteringen föreslås gälla från och med den 1 juli 2008. 
Förslag Mats Gunnarsson (mp) föreslår att den gymnasiala verksamheten och 

vuxenutbildningen ska sortera under barn- och utbildningsnämnden. 

Dan-Åke Moberg (s) föreslår att kommunfullmäktige beslutar om 
komplettering av kommunstyrelsens reglemente. Kompletteringen 
innebär att § 9 om kommunstyrelsens övriga verksamhet utökas med 
två punkter, gymnasieskola och vuxenutbildning. Kompletteringen 
föreslås gälla från och med den 1 juli 2008. 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 
  

 
Kommunfullmäktige 2008-06-16 

Kommunstyrelsen 2008-06-04 

  

 
 Kf § 78, forts  

 Ks § 99, forts  
Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar om komplettering av 

kommunstyrelsens reglemente.  

Kompletteringen innebär att § 9 om kommunstyrelsens övriga 
verksamhet utökas med två punkter, gymnasieskola och 
vuxenutbildning.  

Kompletteringen föreslås gälla från och med den 1 juli 2008. 
Reservationer Maria Haglund (m), Torbjörn Ahlin (c), Per Holm (kd), Linda Axäng 

(fp) och Mats Gunnarsson (mp) reserverar sig till förmån för 
Gunnarssons förslag. 

Kommunfullmäktige  
Förslag Maria Haglund (m) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag. 

Dan-Åke Moberg (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Fullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar om komplettering av 

kommunstyrelsens reglemente.  

Kompletteringen innebär att § 9 om kommunstyrelsens övriga 
verksamhet utökas med två punkter, gymnasieskola och 
vuxenutbildning.  

Kompletteringen föreslås gälla från och med den 1 juli 2008. 
Reservationer Elisabet Centervärn (m), Mats Hellgren (m), Maria Haglund (m), 

Awat Mohammad (m), Berry Keller (m), Elisabet Ekestubbe (m), 
Torbjörn Ahlin (c), Anette Friman (c), Maria Rönnbäck (c), Per-Arne 
Mårstad (c), Linda Axäng (fp), Herje Fahlén (fp), Katrin Tensmyr 
(fp), Per Holm (kd), Bernt Sköld (kd), Yvonne Kámel (kd) och 
Raymonda Kourie (kd) reserverar sig till förmån för Haglunds 
yrkande. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Samtliga nämnder 

Lars Claeson 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 
  

 
Kommunfullmäktige 2008-06-16 

Kommunstyrelsen 2008-06-04 

  

 
 Kf § 79  

 Ks § 100 Dnr 2008/191.041 

   

 
Omdisponeringar i budget med anledning av förändrat ansvar 
för gymnasieskola och vuxenutbildning 

Ärendebeskrivning Med anledning av att gymnasieskolan och vuxenutbildningen 
överförs till kommunstyrelsens ansvarsområde behöver förändringar 
genomföras i kommunens budget och kodplanstruktur.  

Ekonomichef Johan Hultgren har den 3 juni 2008 inkommit med 
förslag till förändringar i kommunens budget och kodplanstruktur.  

Föreslaget innebär att en ny ansvarsnivå inrättas under 
kommunstyrelsen benämnd 1051 (gymnasieskola) och 1052 
(vuxenutbildning). De båda verksamheterna ligger då budget- och 
redovisningsmässigt vid sidan av kommunledningskontoret.  

Hultgren föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 45.400 tkr 
omdipsponeras från ansvar 5051 (gymnasieskola, barn- och 
utbildningsnämnden) till ansvar 1051 (gymnasieskola, 
kommunstyrelsen). 

Hultgren föreslår även att kommunfullmäktige beslutar att 2986 tkr 
omdisponeras från ansvar 5041 (vuxenutbildning, barn- och 
utbildningsnämnden) till ansvar 1052 (vuxenutbildning, 
kommunstyrelsen). 

Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att 45.400 tkr omdipsponeras från 
ansvar 5051 (gymnasieskola, barn- och utbildningsnämnden) till 
ansvar 1051 (gymnasieskola, kommunstyrelsen). 

Kommunfullmäktige beslutar att 2986 tkr omdisponeras från ansvar 
5041 (vuxenutbildning, barn- och utbildningsnämnden) till ansvar 
1052 (vuxenutbildning, kommunstyrelsen). 

Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar 
om komplettering av reglemente för kommunstyrelsen. 

Fullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att 45.400 tkr omdipsponeras från 
ansvar 5051 (gymnasieskola, barn- och utbildningsnämnden) till 
ansvar 1051 (gymnasieskola, kommunstyrelsen). 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 
  

 
  

  

Kommunfullmäktige 2008-06-16 

 
   

   

 Kf § 79, forts  
Fullmäktiges beslut, forts Kommunfullmäktige beslutar att 2986 tkr omdisponeras från ansvar 

5041 (vuxenutbildning, barn- och utbildningsnämnden) till ansvar 
1052 (vuxenutbildning, kommunstyrelsen). 

Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar 
om komplettering av reglemente för kommunstyrelsen. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Ekonomiavdelningen 

Barn- och utbildningsnämnden 
 
 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 
  

 
Kommunfullmäktige 2008-06-16 

Kommunstyrelsen 2008-06-04 

  

 
 Kf § 80  

 Ks § 101 Dnr 2008/192.029 

   

 
Förslag till komplettering av bestämmelser för ersättningar till 
kommunalt förtroendevalda 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade den 25 februari 2008, § 19 att inrätta 
ett gymnasieutskott under kommunstyrelsen. Utskottets uppdrag är 
att utveckla vuxenutbildningen och John Norlandergymnasiet i 
Kumla samt se till att en sådan utveckling sker i takt med det samlade 
ekonomiska utrymmet för Kumla kommun. 
Utskottets ordförande och gruppledare ska få arvode för sina 
respektive uppdrag. 
Utredningssekreterare Lena Larsson har den 4 juni 2008 inkommit 
med förslag till komplettering av bestämmelser för ersättningar till 
kommunalt förtroendevalda.  
Kommunfullmäktige föreslås anta förslag till komplettering av 
bestämmelser för ersättningar till kommunalt förtroendevalda. 
Kompletteringen föreslås gälla från och med den 1 juli 2008. 
Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar 
om komplettering av reglemente för kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige antar förslag till komplettering av bestämmelser 
för ersättningar till kommunalt förtroendevalda. 
Kompletteringen föreslås gälla från och med den 1 juli 2008. 
Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar 
om komplettering av reglemente för kommunstyrelsen. 

Fullmäktiges beslut Kommunfullmäktige antar förslag till komplettering av bestämmelser 
för ersättningar till kommunalt förtroendevalda. 
Kompletteringen föreslås gälla från och med den 1 juli 2008. 
Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar 
om komplettering av reglemente för kommunstyrelsen. 
_____ 

Expediering Ekonomiavdelningen 
Nils-Arne Björk 
Lars Claeson 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 
  
 
  

  

Kommunfullmäktige 2008-06-16 

 
   

   

 Kf § 81 Dnr 2008/199.104 

 
Avsägelse av kommunalt uppdrag – Sven Minsberg 

Ärendebeskrivning Sven Minsberg (mp) har i skrivelse från den 25 maj 2008 avsagt sig 
uppdraget som ledamot i miljö- och byggnadsnämnden. 

Fullmäktiges beslut Fullmäktige beviljar avsägelsen. 

Till ny ledamot i miljö- och byggnadsnämnden utser fullmäktige 
Mikael Riberg (mp) och till ny ersättare i miljö- och 
byggnadsnämnden utser fullmäktige Jan Nilsson (mp). 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Mikael Riberg 

Jan Nilsson 
Sven Minsberg 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Nils-Arne Björk 
Lars Claeson 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 
  
 
  

  

Kommunfullmäktige 2008-06-16 

 
   

   

 Kf § 82 Dnr 2008/184.430 

 
Medborgarförslag om naturreservat i anslutning till den 
hällekista som finns i Hällabrottet 

Ärendebeskrivning Åke Teljå har den 3 juni 2008 inkommit med ett medborgarförslag 
om ett naturreservat i anslutning till den hällekista som finns i 
Hällabrottet. 

Fullmäktiges beslut Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Kommunstyrelsen 

 
 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 
  
 
 
Kumla kommunfullmäktiges protokoll den 16 juni 2008 Bilaga 1 

 
Beslutande Socialdemokraterna Moderata Samlingspartiet
 Sölve Persson Elisabet Centervärn, tjg ers 
 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 Anette Friman, tjg ers 
 Stefan Svensson Maria Rönnbäck 
 Anna Kajsa Gullberg Per-Arne Mårstad, tjg ers 
 Bert Eriksson  
 Eva Wilhelmsson Folkpartiet liberalerna
 Christer Thörner Linda Axäng  
 Vanja Björsson, tjg ers Herje Fahlén 
 Leif Ahlander, tjg ers Katrin Tensmyr 
 Marianne Arvidsson  
 Sten Persson Kristdemokraterna
 Sven-Ove Cederstrand, tjg ers Per Holm 
 Sven-Inge Carlsson Bernt Sköld 
 Gun-Britt Ahlin Yvonne Kámel, tjg ers 
 Thomas Bäck, tjg ers Raymonda Kourie 
   
 Vänsterpartiet Sverigedemokraterna
 Åsa Häggström  
 Elisabeth Berglund  
   
 Miljöpartiet  
 Mats Gunnarsson §§ 62-75  
   
   
Ej tjänstgörande ersättare Ing-Marie Andersson (s)  
   
   
Anmälda förhinder Carl-Gustav Thunström (s) Göran Arveståhl (m) 
 Roger Arvidsson (s) Jan Engman (c) 
 Kristina Davidsson (s) Marguerite Landin (c) 
 Katarina Öberg (s) Sven-Arne Karlsson (kd) 
 Thomas Andersson (s)  
   
Övriga närvarande Lars Claeson, sekr  
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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