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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 2
  
 Sammanträdesdatum 
  
 

Kommunfullmäktige 2008-11-17 §  114 Dnr KS 2008/354 

Inkomna skrivelser och rapporter 

Ärendebeskrivning 

Kommunerna har från den 1 juli 2006 genom en ändring i socialtjänstlagen 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 14 oktober 2008, § 68, lämnat rapport över ej verkställda beslut.

 Vid rapporteringstillfället, den 30 juni 2008, fanns ett ej verkställt beslut att rapportera 
inom individ- och familjeomsorgen samt fem ej verkställda beslut inom LSS (lag om 
stöd och service till vissa funktionshindrade).  

_____ 

 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 3
  
 Sammanträdesdatum 
  
 

Kommunfullmäktige 2008-11-17 § 115  Dnr KS 2008/24 

Kommunstyrelsen 2008-11-05 § 146  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-10-21 § 317  

Förslag till budget 2009 och flerårsplan 2010-2011 

Ärendebeskrivning 

Budgetberedningen har överlämnat förslag till budget för år 2009 och flerårsplan 2010-
2011. 
Arbetsutskottet 
Yrkanden 

Maria Haglund (M) yrkar bifall till inlämnat gemensamt budgetförslag från 
moderaterna, centerpartiet, kristdemokraterna, folkpartiet och miljöpartiet. 
Propositionsordning 

Arbetsutskottet godkänner följande propositionsordning: 
Bifall till budgetberedningens förslag utom i de delar där motförslag finns. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige antar budgetberedningens förslag till budget för år 2009 och 
flerårsplan för år 2010-2011. 

Kommunfullmäktige fastställer utdebiteringen för år 2009 till 20:42 kronor per 
skattekrona. 

Kommunfullmäktige beslutar att renhållnings- och VA-taxan för år 2009 är oförändrad.

Kommunfullmäktige fastställer låneramen för rörelsekrediter till 25 000 000 kronor. 

Nämnderna medges rätt att besluta om omdisponeringar av budgeterade medel, 
kostnader såväl som intäkter, i driftbudgeten inom hela sitt verksamhetsområde. Sådant 
beslut ska anmälas till kommunstyrelsen. 

Nämnderna medges rätt att besluta om omdisponeringar av budgeterade medel i 
investeringsbudgeten. Sådant beslut ska anmälas till kommunstyrelsen. 

Respektive nämnd får i uppdrag att om så krävs revidera sina effektmål med hänsyn till 
tilldelade resurser. 
Reservationer 

Maria Haglund (M) och Per Holm (KD) reserverar sig till förmån för Haglunds yrkande.
Kommunstyrelsen

Åsa Häggström (V) lämnar vänsterpartiets förslag och kommentarer till budgetförslag 
för år 2009. 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 4
  
 Sammanträdesdatum 
  
 

Kommunfullmäktige 2008-11-17 § 115, forts  

Kommunstyrelsen 2008-11-05 § 146, forts  

Förslag 
Dan-Åke Moberg (S) föreslår att samtliga budgetförslag överlämnas till 
kommunfullmäktige för beslut. 
Kommunstyrelsens beslut 

Samtliga budgetförslag överlämnas till kommunfullmäktige för beslut. 
Kommunfullmäktige 
Yrkanden 

Dan-Åke Moberg (S), Annica Eriksson (S), Lennart Eriksson (S), Katarina Hansson (S), 
Björn Eriksson (S) och Carl-Gustav Thunström (S) yrkar bifall till budgetberedningens 
förslag. 

Maria Haglund (M), Per Holm (KD), Torbjörn Ahlin (C), Linda Axäng (FP), Mats 
Gunnarsson (MP) och Mats Hellgren (M) yrkar bifall till inlämnat gemensamt 
budgetförslag från moderaterna, centerpartiet, kristdemokraterna, folkpartiet och 
miljöpartiet. 

Elisabeth Berglund (V) och Åsa Häggström (V) yrkar bifall till vänsterpartiets förslag 
och kommentarer till budgetförslag för år 2009 samt bifall till budgetberedningens 
förslag till budget 2009 samt flerårsplan 2010-2011 förutom i de delar de inte 
överensstämmer med vänsterpartiets förslag. 

Göran Arveståhl (M) yrkar bifall till inlämnat gemensamt budgetförslag från 
moderaterna, centerpartiet, kristdemokraterna, folkpartiet och miljöpartiet samt lämnar 
tilläggsyrkandet att den del av budgeten som berör byggande av nytt inomhusbad utgår 
och att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta upp frågan i budgetberedningen 2009. 
Dan-Åke Moberg (S) avger följande tilläggsyrkande: 

Kommunfullmäktige antar budget 2009 samt flerårsplan 2010-2011 med reservation för

1. regeringens politik när det gäller de a-kasseregler som kommer att gälla i framtiden,  

2. regeringens beslut gällande de framtida konsekvenserna med sjukersättningen, 

3. regeringens beslut när det gäller framtida arbetsmarknadspolitik, samt att 

budgeten vid behov omprövas så att kommunen kan starta ett projekt för de som i första 
hand är anställda i kommunen men som på grund av utförsäkring måste söka 
försörjningsstöd. 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 5
  
 Sammanträdesdatum 
  
 

Kommunfullmäktige 2008-11-17 § 115, forts  

Yrkanden, forts 

Annica Eriksson (S) yrkar bifall till de punkter i det gemensamma budgetförslaget från 
moderaterna, centerpartiet, kristdemokraterna, folkpartiet och miljöpartiet som gäller: 

1. att kommunen i sin satsning på biogas utreder möjligheten till produktion i större 
skala varvid produktion baserad på andra råvaror än från renhållningsverkets 
verksamhet kan bli aktuella, 

2. att en översyn av den kommunala administrationen görs så att kommunen tillgodogör 
sig den ekonomiska effekten av nya system som tillförs, 

3. att kommunen samt dess bolag säljer fastigheter och mark som kommunen inte har 
strategiskt behov av eller som kan förvaltas av annan huvudman, 

4. att kommunen utreder ett klimatsmart sätt att värma upp konstgräset. 

Torbjörn Ahlin (C) och Göran Arveståhl (M) yrkar avslag på Mobergs tilläggsförslag. 

Lennart Eriksson (S), Katarina Hansson (S), Carl-Gustav Thunström (S), Åsa 
Häggström (V) yrkar bifall till Mobergs tilläggsförslag. 

Ledamoten Jonas Ahlsson (KD) lämnar sammanträdet kl. 19.45. 

Ajournering 

Sammanträdet ajournerades kl. 18.35 och förhandlingarna återupptogs kl. 19.10. 

Propositionsordning 

Fullmäktige godkänner följande propositionsordning: 

Bifall till budgetberedningens förslag utom i de delar där motförslag finns ställs mot 
avslag. 

Därefter ställs budgetberedningens förslag och samtliga alternativa budgetförslag mot 
varandra. 

Om fullmäktige avslår det gemensamma budgetförslaget från moderaterna, 
centerpartiet, kristdemokraterna, folkpartiet och miljöpartiet ställs bifall mot avslag till 
vart och ett av Annica Erikssons yrkanden om bifall till de punkter i det gemensamma 
budgetförslaget från moderaterna, centerpartiet, kristdemokraterna, folkpartiet och 
miljöpartiet som gäller: 

1. att kommunen i sin satsning på biogas utreder möjligheten till produktion i större 
skala varvid produktion baserad på andra råvaror än från renhållningsverkets 
verksamhet kan bli aktuella, 

2. att en översyn av den kommunala administrationen görs så att kommunen tillgodogör 
sig den ekonomiska effekten av nya system som tillförs, 

3. att kommunen samt dess bolag säljer fastigheter och mark som kommunen inte har 
strategiskt behov av eller som kan förvaltas av annan huvudman, 

4. att kommunen utreder ett klimatsmart sätt att värma upp konstgräset. 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6
  
 Sammanträdesdatum 
  
 

Kommunfullmäktige 2008-11-17 § 115, forts  

Propositionsordning, forts 

Slutligen ställs Dan-Åke Mobergs tilläggsyrkande mot avslag. 
Fullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar budgetberedningens förslag till budget för år 2009 och 
flerårsplan 2010-2011 med reservation för 

1. regeringens politik när det gäller de a-kasseregler som kommer att gälla i framtiden,  

2. regeringens beslut gällande de framtida konsekvenserna med sjukersättningen, 

3. regeringens beslut när det gäller framtida arbetsmarknadspolitik, samt att 

budgeten vid behov omprövas så att kommunen kan starta ett projekt för de som i första 
hand är anställda i kommunen men som på grund av utförsäkring måste söka 
försörjningsstöd. 

Kommunfullmäktige fastställer utdebiteringen för år 2009 till 20:42 kronor per 
skattekrona. 

Kommunfullmäktige beslutar att renhållnings- och VA-taxan för år 2009 är oförändrad.

Kommunfullmäktige fastställer låneramen för rörelsekrediter till 25 000 000 kronor. 

Nämnderna medges rätt att besluta om omdisponeringar av budgeterade medel, 
kostnader såväl som intäkter, i driftbudgeten inom hela sitt verksamhetsområde. Sådant 
beslut ska anmälas till kommunstyrelsen. 

Nämnderna medges rätt att besluta om omdisponeringar av budgeterade medel i 
investeringsbudgeten. Sådant beslut ska anmälas till kommunstyrelsen. 

Respektive nämnd får i uppdrag att om så krävs revidera sina effektmål med hänsyn till 
tilldelade resurser. 

Fullmäktige bifaller Annica Erikssons yrkanden till de punkter i det gemensamma 
budgetförslaget från moderaterna, centerpartiet, kristdemokraterna, folkpartiet och 
miljöpartiet som gäller: 

1. att kommunen i sin satsning på biogas utreder möjligheten till produktion i större 
skala varvid produktion baserad på andra råvaror än från renhållningsverkets 
verksamhet kan bli aktuella, 

2. att en översyn av den kommunala administrationen görs så att kommunen tillgodogör 
sig den ekonomiska effekten av nya system som tillförs, 

3. att kommunen samt dess bolag säljer fastigheter och mark som kommunen inte har 
strategiskt behov av eller som kan förvaltas av annan huvudman, 

4. att kommunen utreder ett klimatsmart sätt att värma upp konstgräset. 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 7
  
 Sammanträdesdatum 
  
 

Kommunfullmäktige 2008-11-17 § 115, forts  

Reservationer 
Mats Hellgren (M), Maria Haglund (M), Awat Mohammad (M), Elisabet Ekestubbe (M), 
Elisabet Centervärn (M), Torbjörn Ahlin (C), Jan Engman (C), Per-Arne Mårstad (C), 
Anette Friman (C), Linda Axäng (FP), Herje Fahlén (FP), Katrin Tensmyr (FP), Per Holm 
(KD), Raymonda Kourie (KD), Yvonne Kámel (KD) och Mats Gunnarsson (MP) 
reserverar sig till förmån för sitt gemensamma alternativa budgetförslag. 

Åsa Häggström (V) och Elisabeth Berglund (V) reserverar sig till förmån för sitt 
alternativa budgetförslag. 

Göran Arveståhl (M) reserverar sig till förmån för sitt alternativa budgetförslag. 

Göran Arveståhl (M), Mats Hellgren (M), Maria Haglund (M), Awat Mohammad (M), 
Elisabet Ekestubbe (M), Elisabet Centervärn (M), Torbjörn Ahlin (C), Jan Engman (C), 
Per-Arne Mårstad (C), Anette Friman (C), Linda Axäng (FP), Herje Fahlén (FP), Katrin 
Tensmyr (FP), Per Holm (KD), Raymonda Kourie (KD), Yvonne Kámel (KD) och Mats 
Gunnarsson (MP) reserverar sig till förmån för Ahlins och Arveståhls yrkande om avslag 
på Dan-Åke Mobergs tilläggsförslag. 

_____ 
Expediering 

Ekonomiavdelningen 
Kommunens nämnder 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8
  
 Sammanträdesdatum 
  
 

Kommunfullmäktige 2008-11-17 § 116  Dnr KS 2008/359 

Kommunstyrelsen 2008-11-05 § 147  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-10-28 § 334  

Försäljning av del av fastigheten Kumla Kumla 5:8, 
Älvestavägen 2 

Ärendebeskrivning 

Köpekontrakt har upprättats där Kumla kommun säljer del av fastigheten Kumla Kumla 
5:8. Fastigheten är bebyggd med ett bostadshus samt ekonomibyggnad / förråd. 

Köpesumma 1 100 000 kr. 

Stamfastigheten köptes in på grund av att den till stora delar ligger inom sekundärt 
skyddsområde för grundvattentäkt samt angränsar till kommunens fastighet Kumla 
Kumla 1:166. Bostadshuset med tillhörande förråd/ekonomibyggnad avsågs att styckas 
av och säljas. 

Köpekontraktet gäller under förutsättning att det godkänns av kommunfullmäktige. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige godkänner köpekontraktet samt budgeterar en inkomst om  
1 100 000 kronor i investeringsbudgeten för kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt arbetsutskottet. 

Fullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner köpekontraktet samt budgeterar en inkomst om  
1 100 000 kronor i investeringsbudgeten för kommunfullmäktige. 

_____ 

Expediering 

Ekonomiavdelningen 
Tekniska kontoret för vidare expediering 
 
 
 
 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 9
  
 Sammanträdesdatum 
  
 

Kommunfullmäktige 2008-11-17 § 117  Dnr KS 2008/360 

Kommunstyrelsen 2008-11-05 § 148  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-10-28 § 335  

Köp av fastigheterna Kumla Kumla 11:59 och 11:60, 
Vilundavägen 17 

Ärendebeskrivning 

Köpekontrakt har upprättats där Kumla kommun köper fastigheterna Kumla Kumla 
11:59 och 11:60. Fastigheterna är bebyggda med ett enbostadshus. 

Köpesumma 700 000 kr. 

Fastigheterna ligger invid Viaskogens naturreservat och kommunen är ägare till 
kringliggande fastigheter. 

Köpekontraktet gäller under förutsättning att det godkänns av kommunfullmäktige. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige godkänner köpekontraktet samt anslår 700 000 kr i 
investeringsbudgeten för kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt arbetsutskottet. 

Fullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner köpekontraktet samt anslår 700 000 kr i 
investeringsbudgeten för kommunfullmäktige. 

_____ 

Expediering 

Ekonomiavdelningen 
Tekniska kontoret för vidare expediering 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 10
  
 Sammanträdesdatum 
  
 

Kommunfullmäktige 2008-11-17 § 118  Dnr KS 2008/344 

Kommunstyrelsen 2008-11-05 § 149  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-10-28 § 336  

Ändring av taxa för prövning och tillsyn inom Miljöbalkens 
område 

Ärendebeskrivning 

Taxan för prövning och tillsyn inom Miljöbalkens område ändrades senast av 
kommunfullmäktige den 17 december 2007, § 161. 

Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott har den 29 september 2008 lämnat förslag 
till ändring av taxan så att taxebilaga två kompletteras med fler typer av verksamheter 
samt att den fasta årliga avgiften justeras för några verksamheter. 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår den 7 oktober 2008, § 109, att 
kommunfullmäktige justerar taxan enligt det förslag som miljö- och byggnadsnämndens 
arbetsutskott lämnade den 29 september 2008.  

Ändringarna i taxan föreslås gälla från och med den 1 januari 2009.  

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige justerar taxan enligt det förslag som miljö- och 
byggnadsnämndens arbetsutskott lämnade den 29 september 2008. 

Ändringarna i taxan gäller från och med den 1 januari 2009.  

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt arbetsutskottet. 

Fullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige justerar taxan enligt det förslag som miljö- och 
byggnadsnämndens arbetsutskott lämnade den 29 september 2008. 

Ändringarna i taxan gäller från och med den 1 januari 2009. 

_____ 

Expediering 

Miljö- och byggnadsnämnden 
Lars Claeson, kommunledningskontoret 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11
  
 Sammanträdesdatum 
  
 

Kommunfullmäktige 2008-11-17 § 119  Dnr KS 2008/367 

Kommunstyrelsen 2008-11-05 § 150  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-11-04 § 346  

Samverkansavtal mellan Örebro läns landsting, Örebro 
kommun och Kumla kommun ang företagshälsovård 

Ärendebeskrivning 

Kumla kommun, Örebro kommun och Örebro läns landsting har träffat ett 
samverkansavtal om samverkan gällande företagshälsovård via en gemensam nämnd. 

Samverkansavtalet föreslås gälla från och med den 1 januari 2009 och innebär att 
landstinget är värdorganisation och att den gemensamma nämnden ingår i landstingets 
organisation. 

Kommundirektör Annika Hallberg föreslår i skrivelse från den 24 oktober 2008 att 
kommunfullmäktige godkänner samverkansavtalet mellan Örebro läns landsting, Örebro 
kommun och Kumla kommun för samverkan angående företagshälsovård med giltighet 
från och med den 1 januari 2009, samt att kommunfullmäktige utser två ledamöter och 
två ersättare till den gemensamma nämnden. 

Beslutet förutsätter för sin giltighet samstämmiga beslut av kommunfullmäktige i 
Örebro samt landstingsfullmäktige. 

Arbetsutskottet

Förslag 

Torbjörn Ahlin (C) och Maria Haglund (M) föreslår att tjänsten företagshälsovård 
upphandlas. 

Dan-Åke Moberg (S) föreslår att kommunfullmäktige utser Lennart Eriksson (S) till 
ordinarie ledamot och Björn Eriksson (S) till ersättare i den gemensamma nämnden. 

Torbjörn Ahlin (C) föreslår att kommunfullmäktige utser Maria Haglund (M) till 
ordinarie ledamot och Linda Axäng (FP) till ersättare i den gemensamma nämnden 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige godkänner samverkansavtalet. 

Kommunfullmäktige utser Lennart Eriksson (S) till ordinarie ledamot och Björn 
Eriksson (S) till ersättare i den gemensamma nämnden. 
Reservationer 
Torbjörn Ahlin (C) och Maria Haglund (M) reserverar sig till förmån för sitt 
gemensamma samt Ahlins förslag. 

 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12
  
 Sammanträdesdatum 
  

Kommunfullmäktige 2008-11-17 § 119, forts  

Kommunstyrelsen 2008-11-05 § 150, forts  

Kommunstyrelsen 
Förslag 
Sölve Persson (S) föreslår att kommunfullmäktige godkänner samverkansavtalet i sin 
helhet. 
Torbjörn Ahlin (C) och Maria Haglund (M) föreslår att tjänsten företagshälsovård 
upphandlas. 
Torbjörn Ahlin (C) föreslår att kommunfullmäktige utser Maria Haglund (M) till 
ordinarie ledamot och Linda Axäng (FP) till ersättare i den gemensamma nämnden. 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige godkänner samverkansavtalet. 
Kommunfullmäktige utser Lennart Eriksson (S) och Maria Haglund (M) till ordinarie 
ledamöter och Björn Eriksson (S) och Linda Axäng (FP) till ersättare i den 
gemensamma nämnden. 
Reservationer 
Torbjörn Ahlin (C), Maria Haglund (M), Linda Axäng (FP), Mats Hellgren (M) och 
Raymonda Kourie (KD) reserverar sig till förmån för Haglund och Ahlins förslag. 
Dan-Åke Moberg (S) reserverar sig mot förslaget att utse Maria Haglund (M) till 
ordinarie ledamot och Linda Axäng (FP) till ersättare i den gemensamma nämnden. 
Kommunfullmäktige 
Yrkanden 
Torbjörn Ahlin (C) yrkar bifall till den gemensamma borgerliga reservationen i 
kommunstyrelsen. 
Torbjörn yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag gällande ledamöter och ersättare i 
den gemensamma nämnden. 
Fullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner samverkansavtalet. 
Kommunfullmäktige utser Lennart Eriksson (S) och Maria Haglund (M) till ordinarie 
ledamöter och Björn Eriksson (S) och Linda Axäng (FP) till ersättare i den 
gemensamma nämnden. 
Reservationer 
Göran Arveståhl (M), Mats Hellgren (M), Maria Haglund (M), Awat Mohammad (M), 
Elisabet Ekestubbe (M), Elisabet Centervärn (M), Torbjörn Ahlin (C), Jan Engman (C), 
Per-Arne Mårstad (C), Anette Friman (C), Linda Axäng (FP), Herje Fahlén (FP), Katrin 
Tensmyr (FP), Per Holm (KD), Raymonda Kourie (KD), Yvonne Kámel (KD) och Mats 
Gunnarsson (MP) reserverar sig till förmån för Ahlins yrkande om bifall till den 
gemensamma borgerliga reservationen i kommunstyrelsen. 
_____ 
Expediering 
Örebro kommun  
Örebro läns landsting  
Respektive vald 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 13
  
 Sammanträdesdatum 
  
 
 

Kommunfullmäktige 2008-11-17 § 120  Dnr KS 2008/358 

Förslag till sammanträdestider 2009 samt januari 2010 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår att sammanträden under 2009 hålls den 
27 januari, 23 februari, 16 mars, 20 april, 18 maj, 15 juni, 21 september, 19 oktober, 
16 november, 14 december samt under 2010 den 25 januari. 

Presidiet föreslår också att sammanträdena hålls i Folkets Hus, Teatern, klockan 18.30, 
förutom sammanträdena i november och december som hålls klockan 17.00 och att 
presidiet får uppdraget att fastställa plats för sammanträdet i juni. 

Presidiet föreslår även att kungörelse om tid och plats för sammanträdena förutom att 
anslås på kommunens anslagstavla införs i tidningarna Nerikes Allehanda, Länsposten 
och Etcetra, samt publiceras på kommunens hemsida. 
Fullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt presidiets förslag. 
_____ 
Expediering 
Lars Claeson, kommunledningskontoret 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14
  
 Sammanträdesdatum 
  
 

Kommunfullmäktige 2008-11-17 § 121  Dnr KS 2008/361 

Kommunstyrelsen 2008-11-05 § 139  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-10-28 § 329  

Medborgarförslag om att göra cirkulationsplatserna/rondellerna 
mindre trafikfarliga 

Ärendebeskrivning 

I medborgarförslaget, som lämnades den 19 november 2007, föreslås att de rondeller 
som finns i kommunen görs om så att de blir genomsiktliga och trafiksäkra, samt att 
rondellen vid Drottninggatan återställs i ursprunglig design. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 27 november 2007, § 386, att ge miljö- 
och byggnadsnämnden i uppdrag att lämna förslag till yttrande.  

Utredningssekreterare Caroline Eriksson har den 3 oktober 2008 lämnat förslag till 
yttrande. Av yttrandet framgår bland annat att sikten i kommunens cirkulationsplatser 
ska ses över.  

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 7 oktober 2008, § 108, att föreslå 
kommunfullmäktige att anta yttrandet och att medborgarförslaget därmed är besvarat. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige antar yttrandet och medborgarförslaget anses därmed vara 
besvarat. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt arbetsutskottet. 

Fullmäktiges beslut 

Fullmäktige beslutar att bordlägga ärendet. 

_____ 
Expediering 

Förslagsställaren 
Kommunledningskontoret 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15
  
 Sammanträdesdatum 
  
 

Kommunfullmäktige 2008-11-17 § 122  Dnr KS 2008/363 

Kommunstyrelsen 2008-11-05 § 140  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-10-28 § 330  

Medborgarförslag om fler cykelställ vid ICA Maxi 

Ärendebeskrivning 

I medborgarförslaget, som lämnades den 25 februari 2008, föreslås att fler cykelställ ska 
finnas vid ICA Maxi. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 4 mars 2008, § 104, att ge 
kommunledningskontoret i uppdrag att lämna förslag till yttrande.  

Näringslivsdirektör Thage Arvidsson och utredningssekreterare Caroline Eriksson har 
den 23 oktober 2008 inkommit med förslag till yttrande.  

Av yttrandet framgår bland annat att det finns anledning för kommunen att tillsammans 
med fastighetsägaren se över behovet av parkeringsplatser för bilar och cyklar i 
kvarteret kring ICA-Maxi.  

Thage Arvidsson och Caroline Eriksson föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att 
se över möjligheten till cykelparkering i samband med fortsatt planering av centrum.  

De föreslår också att kommunfullmäktige antar yttrandet och att medborgarförslaget 
därmed är besvarat. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige antar yttrandet och medborgarförslaget anses därmed vara 
besvarat. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt arbetsutskottet. 

Fullmäktiges beslut 

Fullmäktige beslutar att bordlägga ärendet. 

_____ 
Expediering 

Förslagsställaren 
Kommunledningskontoret 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 16
  
 Sammanträdesdatum 
  
 

Kommunfullmäktige 2008-11-17 § 123  Dnr KS 2008/356 

Kommunstyrelsen 2008-11-05 § 141  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-10-28 § 328  

Medborgarförslag om verksamhet i det gamla Yxhultkontoret 
samt Kvarntorpsområdet 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige remitterade den 14 mars 2005, § 38, ett medborgarförslag om 
verksamhet för gamla Yxhultkontoret och Kvarntorpsområdet.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 29 mars 2005, § 105, att ge 
kommundirektör Thage Arvidsson i uppdrag att lämna förslag till yttrande.  

Thage Arvidsson och utredningssekreterare Caroline Eriksson har i skrivelse från den 
20 oktober 2008 lämnat förslag till yttrande.  

Av yttrandet framgår bland annat att det sedan hösten 2006 finns en så kallad naturskola 
i Kvarntorps industriområde som vänder sig till alla skolor i Kumla kommun.  

Thage Arvidsson och Caroline Eriksson föreslår att kommunfullmäktige antar yttrandet 
och att medborgarförslaget därmed är besvarat. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige antar yttrandet och medborgarförslaget anses därmed vara 
besvarat. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt arbetsutskottet. 

Fullmäktiges beslut 

Fullmäktige beslutar att bordlägga ärendet. 

_____ 
Expediering 

Förslagsställarna 
Kommunledningskontoret 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 17
  
 Sammanträdesdatum 
  
 

Kommunfullmäktige 2008-11-17 § 124   Dnr KS 2008/31 

Kommunstyrelsen 2008-11-05 § 142  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-10-21 § 316  

Maria Haglunds m fl motion om mer rörelse för våra skolbarn 

Ärendebeskrivning 

Maria Haglund (M), Linda Axäng (FP), Mats Gunnarsson (MP) och Torbjörn Ahlin (C) 
har den 6 mars 2008 lämnat en motion till fullmäktige om mer rörelse för våra barn i 
skolan. 

Kommunfullmäktige remitterade den 17 mars 2008, § 36, motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 8 april, §151, att ge barn- och 
utbildningsnämnden i uppdrag att lämna förslag till yttrande.  

På barn- och utbildningsnämnden den 28 maj 2008, § 52, presenterade 
utredningssekreterare Anders Andersson ett förslag till yttrande.  

Av yttrandet framgår att rörelse för elever finns angivet i ett flertal nationella och lokala 
måldokument, samt att eleverna på kommunens skolor rör på sig i en omfattning som 
motsvarar motionens intentioner. Mot bakgrund av detta föreslår Anders Andersson att 
barn- och utbildningsnämnden avslår motionen. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 28 maj 2008, § 52, att föreslå 
kommunfullmäktige att med hänvisning till Anders Anderssons remissyttrande anse 
motionen besvarad. 
Arbetsutskottet

Yrkanden 

Maria Haglund (M) yrkar bifall till motionen. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige antar yttrandet och motionen anses därmed besvarad. 
Reservationer 
Maria Haglund (M) reserverar sig till förmån för sitt yrkande. 
Kommunstyrelsen 

Förslag  
Dan-Åke Moberg (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att 
utvärdera hur våra skolor efterlever de nationella och lokala måldokument det hänvisas 
till i yttrandet.  
 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 18
  
 Sammanträdesdatum 
  

Kommunfullmäktige 2008-11-17 § 124, forts  

Kommunstyrelsen 2008-11-05 § 142, forts  
 
Kommunstyrelsens förslag  
Kommunfullmäktige antar yttrandet med Mobergs tilläggsförslag och motionen anses 
därmed besvarad. 
Fullmäktiges beslut 

Fullmäktige beslutar att bordlägga ärendet. 

_____ 
Expediering 

Kommunledningskontoret 
 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 19
  
 Sammanträdesdatum 
  
 

Kommunfullmäktige 2008-11-17 § 125  Dnr KS 2008/55 

Kommunstyrelsen 2008-11-05 § 143  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-10-28 § 331  

Maria Haglunds m fl motion om utförsäljning av kommunal 
mark och fastigheter 

Ärendebeskrivning 

Maria Haglund (M), Torbjörn Ahlin (C), Linda Axäng (FP), Per Holm (KD) och Mats 
Gunnarsson (MP) har den 21 april 2008 lämnat in en motion om utförsäljning av 
kommunal mark och kommunala fastigheter. 

I motionen föreslår de att:  

1. Kommunfullmäktige beslutar ge de kommunala förvaltningarna samt bolagen i 
uppdrag att undersöka vilket mark- och fastighetsinnehav som kommunerna kan sälja 
av. 

2. Kommunfullmäktige efter denna inventering gör en plan för möjlig utförsäljning och 
genomför den. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 6 maj 2008, § 191, att ge 
kommunledningskontoret i uppdrag att lämna yttrande över motionen. 

Markhandläggare Linda Wilhelmsson har den 22 oktober 2008 inkommit med ett 
förslag till yttrande. 

Av yttrandet framgår bland annat att kommunen i dagsläget endast äger ett fåtal 
markområden som skulle kunna säljas. Då kommunen har som mål att till år 2025 vara 
25 000 invånare kommer större markarealen bland annat i östra och norra Kumla vara 
aktuella att förvärva. 

Linda Wilhelmssons förslag är att kommunfullmäktige antar yttrandet och att motionen 
därmed anses besvarad. 

Arbetsutskottet
Yrkanden 

Maria Haglund (M) och Per Holm (KD) yrkar bifall till motionen. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige antar yttrandet och motionen anses därmed vara besvarad. 
Reservationer 
Maria Haglund (M) och Per Holm (KD) reserverar sig till förmån för sitt yrkande. 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 20
  
 Sammanträdesdatum 
  
 

Kommunfullmäktige 2008-11-17 § 125, forts  

Kommunstyrelsen 2008-11-05 § 143, forts  

Kommunstyrelsen 

Yrkanden 
Maria Haglund (M) och Torbjörn Ahlin (C) yrkar bifall till motionen. 
Kommunstyrelsens förslag 
Enligt arbetsutskottet. 
Reservationer 
Torbjörn Ahlin (C), Maria Haglund (M), Linda Axäng (FP), Mats Hellgren (M) och 
Raymonda Kourie (KD) reserverar sig till förmån för Haglund och Ahlins yrkande. 
Fullmäktiges beslut 

Fullmäktige beslutar att bordlägga ärendet. 

_____ 
Expediering 

Kommunledningskontoret 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 21
  
 Sammanträdesdatum 
  
 

Kommunfullmäktige 2008-11-17 § 126  Dnr KS 2008/366 

Kommunstyrelsen 2008-11-05 § 144  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-10-28 § 332  

Torbjörn Ahlins m fl motion om etanolfabrik till Kumla 

Ärendebeskrivning 

Torbjörn Ahlin (C), Per Holm (KD), Kerstin Cederström (FP) och Göran Arveståhl (M) 
har den 30 augusti 2006 lämnat en motion om att marknadsföra Kumla som lämplig ort 
för en etanolfabrik eller anläggning för produktion av annat biodrivmedel. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 26 september 2006, § 284, att ge 
kommunledningskontoret i uppdrag att lämna förslag till yttrande.  

Näringslivsdirektör Thage Arvidsson och utredningssekreterare Caroline Eriksson har 
den 23 oktober 2008 lämnat förslag till yttrande.  

Av yttrandet framgår bland annat att det är långa processer för att finna nya 
industrietableringar, men att Kvarntorps industriområde är ett lämpligt område för den 
typ av anläggningar som motionärerna beskriver. Av yttrandet framgår också att 
förhoppningen är att utöka antalet företag i Kvarntorp med utpräglad miljöinriktning. 

Thage Arvidsson och Caroline Eriksson föreslår att kommunfullmäktige antar yttrandet 
och att motionen därmed ska anses besvarad. 

Arbetsutskottet

Yrkanden 

Maria Haglund (M) yrkar bifall till motionen. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige antar yttrandet och motionen anses därmed vara besvarad. 
Reservationer 
Maria Haglund (M) och Per Holm (KD) reserverar sig till förmån för Haglunds yrkande.
Kommunstyrelsen
Yrkanden 

Torbjörn Ahlin (C) yrkar återremiss av motionen. 
Kommunstyrelsens förslag  

Enligt arbetsutskottet.  

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 22
  
 Sammanträdesdatum 
  
 

Kommunfullmäktige 2008-11-17 § 126, forts  

Kommunstyrelsen 2008-11-05 § 144, forts  

Reservationer 

Torbjörn Ahlin (C), Maria Haglund (M), Linda Axäng (FP), Mats Hellgren (M) och 
Raymonda Kourie (KD) reserverar sig till förmån för Ahlins yrkande. 
Fullmäktiges beslut 

Fullmäktige beslutar att bordlägga ärendet. 

_____ 
Expediering 

Kommunledningskontoret 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 23
  
 Sammanträdesdatum 
  
 
 

Kommunfullmäktige 2008-11-17 § 127  Dnr KS 2008/362 

Kommunstyrelsen 2008-11-05 § 145  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-10-28 § 333  

Torbjörn Ahlins m fl motion om att bygga fler 55+bostäder 
Ärendebeskrivning 

Torbjörn Ahlin (C), Per Holm (KD), Kerstin Cecerström (FP) och Göran Arveståhl (M), 
har den 24 aparil2006 lämnat en motion om att Kumla kommun ska initiera uppförandet 
av seniorboenden i kommunen med byggstart senast inom tre år. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 2 maj 2006, § 149, att ge 
kommunledningskontoret i uppdrag att lämna förslag till yttrande.  
Näringslivsdirektör Thage Arvidsson och utredningssekreterare Caroline Eriksson har 
den 23 oktober 2008 inkommit med förslag till yttrande.  
Av yttrandet framgår bland annat att de flesta flerbostadshus som byggs idag är 
tillgängliga för äldre personer.  
Thage Arvidsson och Caroline Eriksson föreslår att kommunfullmäktige antar yttrandet 
och att motionen därmed är besvarad. 

Arbetsutskottet
Yrkanden 
Maria Haglund (M) och Per Holm (KD) yrkar bifall till motionen. 
Arbetsutskottets förslag 
Kommunfullmäktige antar yttrandet och motionen anses därmed besvarad. 
Reservationer 
Maria Haglund (M) och Per Holm (KD) reserverar sig till förmån för sitt yrkande. 
Kommunstyrelsen 
Yrkanden 
Maria Haglund (M) och Torbjörn Ahlin (C) yrkar bifall till motionen. 
Kommunstyrelsens förslag  
Enligt arbetsutskottet.  
Reservationer 
Torbjörn Ahlin (C), Maria Haglund (M), Linda Axäng (FP), Mats Hellgren (M) och 
Raymonda Kourie (KD) reserverar sig till förmån för Haglund och Ahlins yrkande. 
Fullmäktiges beslut 
Fullmäktige beslutar att bordlägga ärendet. 
_____ 
Expediering 
Kommunledningskontoret 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 24
  
 Sammanträdesdatum 
  
 

Kommunfullmäktige 2008-11-17 § 128 Dnr KS 2008/276 

Fyllnadsval efter Bernt Sköld 
Örebro Tingsrätt har den 28 augusti 2008 entledigat Bernt Sköld (kd) på hans egen 
begäran från uppdraget som nämndeman. 

Tingsrätten vill att kommunfullmäktige utser en ny nämndeman efter Sköld. 
Fullmäktiges beslut 

Fullmäktige utser Siv Jerlström (KD) till ny nämndeman. 

_____ 
Expediering 

Örebro Tingsrätt 
Bernt Sköld 
Siv Jerlström 
Lars Claeson, kommunledningskontoret 
Nils-Arne Björk, personalavdelningen 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 25
  
 Sammanträdesdatum 
  
 

Kommunfullmäktige 2008-11-17 § 129 Dnr KS 2008/391 

Lennart Erikssons m fl motion om utredning av 
Kvarntorpshögens framtida behandling 
Lennart Eriksson (S), Annica Eriksson (S), Björn Eriksson (S), Dan-Åke Moberg (S), 
Katarina Hansson (S) och Carl-Gustav Thunström (S) har den 4 november 2008 lämnat en 
motion om utredning av Kvarntorpshögens framtida behandling. 

I motionen föreslår de att 

1. en parlamentarisk grupp tillsätts i kommunen med inriktning att säkerställa den 
framtida behandlingen av avfallshögen i Kvarntorp, 

2. kommunen omedelbart inleder ett samarbete med universitetet i Örebro som syftar till 
att ge underlag för framtida miljöarbete i området, 

3. kommunen omedelbart tar kontakt med Miljödepartementet för att diskutera framtida 
möjligheter till ett bra miljösamarbete mellan stat, kommun och Örebro universitet. 
Fullmäktiges beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

_____ 
Expediering 

Kommunstyrelsen 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 26
  
 Sammanträdesdatum 
  
 

Kommunfullmäktige 2008-11-17 § 130 Dnr KS 2008/378 

Medborgarförslag om organiserad läxhjälp i skolan 
Lars Malmberg har den 30 oktober 2008 lämnat ett medborgarförslag om att införa 
organiserad läxhjälp i skolan. 
Fullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen. 

_____ 
Expediering 

Kommunstyrelsen 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 27
  
 Sammanträdesdatum 
  
 

Kommunfullmäktige 2008-11-17 § 131 Dnr KS 2008/377 

Medborgarförslag om ytterligare en avdelning i Hardemo 
förskola 
Camilla Borneland Palm m fl har den 30 oktober 2008 lämnat ett medborgarförslag om 
ytterligare en avdelning i Hardemo förskola. 
Fullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen. 

_____ 
Expediering 

Kommunstyrelsen 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 28
  
 Sammanträdesdatum 
  
 

Kommunfullmäktige 2008-11-17 § 132 Dnr KS 2008/410 

Medborgarförslag om bättre belysning på Brånstavägen 
Agnes Parbratt har den 13 november 2008 lämnat ett medborgarförslag om bättre 
belysning på Brånstavägen. 
Fullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen. 

_____ 
Expediering 

Kommunstyrelsen 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 29
  
 Sammanträdesdatum 
  
 

Kommunfullmäktige 2008-11-17 § 133 Dnr KS 2008/411 

Medborgarförslag om nytt ungdomscafé i Kumla 
Sophie Tanha och Isabell Broman har den 13 november 2008 lämnat medborgarförslag 
om ett nytt ungdomscafé i Kumla. 
Fullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen. 

_____ 
Expediering 

Kommunstyrelsen 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 30
  
 Sammanträdesdatum 
  
 

Kommunfullmäktige 2008-11-17 § 134 Dnr KS 2008/412 

Medborgarförslag om bättre öppettider på biblioteket 
Tobias Tholf har den 13 november 2008 lämnat ett medborgarförslag om bättre 
öppettider på biblioteket. 
Fullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen. 

_____ 
Expediering 

Kommunstyrelsen 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 31
  
 Sammanträdesdatum 
  
 

Kommunfullmäktige 2008-11-17 § 135 Dnr KS 2008/413 

Medborgarförslag om internetcafé i Kumla 
Patrik Samén har den 13 november 2008 lämnat ett medborgarförslag om internetcafé i 
Kumla. 
Fullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen. 

_____ 
Expediering 

Kommunstyrelsen 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 32
  
 Sammanträdesdatum 
  
 

Kommunfullmäktige 2008-11-17 § 136 Dnr KS 2008/400 

Medborgarförslag om framtida äldreboende 
Kjell Hellberg har den 11 november 2008 lämnat ett medborgarförslag om framtida 
äldreboende. 

I medborgarförslaget föreslår Kjell Hellberg att 

1. en övergripande diskussion kommer till stånd mellan politiker i kommunen, 
äldreomsorgs/sjukvårdspersonal samt även med personer från pensionärsleden och de 
med funktionshinder, 

2. denna övergripande diskussion sker gemensamt i ett mycket tidigt inledningsskede 
under planeringsstadiet av ett nytt äldreboende i Kumla kommun. 
Fullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen. 

_____ 
Expediering 

Kommunstyrelsen 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 33
  
 Sammanträdesdatum 
  
 

Kommunfullmäktige 2008-11-17 § 137 Dnr KS 2008/397 

Medborgarförslag om nya mörkläggningsgardiner på 
Vialundskolan 
Jens Andersson m fl har den 10 november 2008 lämnat ett medborgarförslag om nya 
mörkläggningsgardiner på Vialundskolan. 
Fullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen. 

_____ 
Expediering 

Kommunstyrelsen 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 34
  
 Sammanträdesdatum 
  
 
 
 
Kumla kommunfullmäktiges protokoll den 17 november 2008  Bilaga 1 

 
Beslutande Socialdemokraterna Moderata Samlingspartiet
 Sölve Persson Göran Arveståhl 
 Dan-Åke Moberg Mats Hellgren 
 Annica Eriksson Maria Haglund 
 Björn Eriksson Awat Mohammad 
 Katarina Hansson Elisabet Centervärn, tjg ers 
 Lennart Eriksson Elisabet Ekestubbe 
 Gunnel Kask  
 Carl-Gustav Thunström Centerpartiet
 Gun-Britt Andersson Torbjörn Ahlin 
 Lisbet Björklund Jan Engman 
 Stefan Svensson Per-Arne Mårstad 
 Anna-Kajsa Gullberg Dahl Anette Friman, tjg ers 
 Bert Eriksson  
 Eva Wilhelmsson Folkpartiet liberalerna
 Christer Thörner Linda Axäng 
 Thomas Bäck, tjg ers Herje Fahlén 
 Ing-Marie Andersson, tjg ers Katrin Tensmyr 
 Marianne Arvidsson  
 Sten Persson Kristdemokraterna
 Kristina Davidsson Per Holm 
 Sven-Inge Carlsson Yvonne Kámel 
 Gun-Britt Ahlin Raymonda Kourie 
 Roger Arvidsson Jonas Ahlsson, tjg ers, § 114 
   
 Vänsterpartiet Sverigedemokraterna
 Åsa Häggström  
 Elisabeth Berglund  
   
 Miljöpartiet  
 Mats Gunnarsson  
   
   
Ej tjänstgörande ersättare   
   
   
Anmälda förhinder Thomas Andersson (S) Katarina Öberg (S) 
 Sven-Arne Karlsson (KD) Marguerite Landin (C) 
 Berry Keller (M)  
   
   
Övriga närvarande Lars Claeson, sekr  
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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