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Kommunfullmäktige 2008-12-15 § 138  Dnr KS 2008/441 

Inkomna skrivelser och rapporter 

Ärendebeskrivning 

Kumla kommuns revisorer har översänt rapport från Deloitte om granskning av 
måltidsverksamheten. 

_____ 

 
 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2008-12-15 § 172    

Kommunfullmäktige 2008-12-15 § 139 Dnr KS 2008/498 

Beslut om gällande vatten- och avloppstaxa (VA) samt 
allmänna bestämmelser för vatten- avloppsanläggning (ABVA)

Ärendebeskrivning 

I övergångsbestämmelserna till lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster anges att 
kommunerna har från den 1 januari 2007 till den 31 december 2008 på sig att besluta 
om ny VA-taxa och ABVA för den allmänna VA-anläggningen. 
 
Om kommunen inte hinner eller vill behålla befintlig konstruktion av VA-taxan och 
ABVA, rekommenderar Svenskt Vatten, som företräder VA-bolagen och VA-verken i 
Sverige, att fullmäktige tar ett nytt beslut om befintlig VA-taxa och ABVA. 
 
Svenskt Vatten menar att risken annars finns att kommunen och den allmänna VA-
anläggningen inte har en gällande VA-taxa och ABVA efter årsskiftet, vilken kan 
innebära böter efter en rättslig prövning. 
 
Teknisk chef Per Halldin föreslår i skrivelse från den 11 december 2008 att 
fullmäktige beslutar att befintlig VA-taxa och ABVA ska gälla tills vidare och att 
kommunstyrelsen får i uppdrag att via tekniska kontoret under 2009 omarbeta VA-
taxan och ABVA enligt Svenskt Vattens rekommendationer. 
 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar att befintlig VA-taxa och ABVA ska gälla tills vidare och att 
kommunstyrelsen får i uppdrag att via tekniska kontoret under 2009 omarbeta VA-
taxan och ABVA enligt Svenskt Vattens rekommendationer. 

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
Fullmäktiges beslut 

Fullmäktige beslutar att befintlig VA-taxa och ABVA ska gälla tills vidare och att 
kommunstyrelsen får i uppdrag att via tekniska kontoret under 2009 omarbeta VA-
taxan och ABVA enligt Svenskt Vattens rekommendationer. 

_____ 
Expediering 

Tekniska kontoret 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-12-02 § 389  

Kommunstyrelsen 2008-12-03 § 164  

Kommunfullmäktige 2008-12-15 § 140 Dnr KS 2008/734.320 

Fråga om expropriation av fastigheterna Kumla 13:67 och Kumla 
13:69, Loviselundsgatan 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 19 oktober 2004, § 19, att ge tekniska 
kontoret i uppdrag att försöka nå en överenskommelse om markköp norr om 
Loviselundsgatan.  
 
Detta för att möjliggöra planläggning, exploatering och förlängning av Loviselundsgatan. 
 
Tekniska kontoret har vid ett flertal tillfällen varit i kontakt med berörd markägare som då 
visat ointresse av att förhandla med kommunen om att sälja mark. 
 
För att få expropriationstillstånd måste kommunen visa att förhandlingar ägt rum under en 
lång tid, gärna under ett par års tid. Förhandlingarna ska visa att flera olika erbjudanden 
och möjligheter erbjudits markägaren. Vad som också är avgörande för om kommunen får 
prövningstillstånd är om det finns alternativa utbyggnadsområden.  
 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige beslutar om att inleda exproprieringsprocess av fastigheterna Kumla 
13:67 och Kumla 13:69. 

Kommunstyrelsens förslag 2008-12-03 

Enligt arbetsutskottet. 
 
Kommunstyrelsen 2008-12-15

Inför kommunstyrelsens behandling förtydligas att expropriationen omfattar hela 
fastigheten Kumla 13:67, cirka 11 900 kvadratmeter (kvm), samt del av fastigheten 
Kumla 13:69, cirka 13 000 kvm. 
 
Den del av fastigheten Kumla 13:69, som består av bostadshus med normal tomt, cirka  
2 500 kvm berörs inte av expropriationen. 

 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2008-12-15 § 173, forts    

Kommunfullmäktige 2008-12-15 § 140, forts  

Kommunstyrelsens förslag 2008-12-15 

Fullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ansöka om expropriation för 
fastigheten Kumla 13:67, cirka 11 900 kvm. 

Fullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ansöka om expropriation för 
del av fastigheten Kumla 13:69, cirka 13 000 kvm. Den del av fastigheten Kumla 13:69 
som utgörs av bostadshus med normal tomt, cirka 2 500 kvm, berörs inte av 
expropriationen. 

Beslutet motiveras av att marken behövs för att möjliggöra planläggning, exploatering 
och förlängning av Loviselundsgatan för småhusbyggande. 

Paragrafen justeras omedelbart. 
Fullmäktiges beslut 

Fullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ansöka om expropriation för 
fastigheten Kumla 13:67, cirka 11 900 kvm. 

Fullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ansöka om expropriation för 
del av fastigheten Kumla 13:69, cirka 13 000 kvm. Den del av fastigheten Kumla 13:69 
som utgörs av bostadshus med normal tomt, cirka 2 500 kvm, berörs inte av 
expropriationen. 

Beslutet motiveras av att marken behövs för att möjliggöra planläggning, exploatering 
och förlängning av Loviselundsgatan för småhusbyggande. 

_____ 

 
Expediering 

Tekniska kontoret 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-11-18 § 354  

Kommunstyrelsen 2008-12-03 § 163  

Kommunfullmäktige 2008-12-15 § 141 Dnr KS 2008/369 

Förslag på taxa för tillsyn av nikotinläkemedel i detaljhandeln 
Ärendebeskrivning 
Kommunens alkoholhandläggare Patrik Germer har den 23 oktober inkommit med 
förslag på taxa för tillsyn av nikotinläkemedel för beslut i kommunfullmäktige. 
 
Den 1 mars 2008 trädde en ny lag (2007:1455) om detaljhandel med nikotinläkemedel i 
kraft. Den nya lagen tillåter andra aktörer är Apoteket AB att bedriva detaljhandel med 
nikotinläkemedel.  
 
Kravet för att få bedriva detaljhandel enligt lagen är att anmälan görs till kommunen. 
 
Kommunens ansvar är att bedriva kontroll och tillsyn enligt lagen. Kontrollen består 
bland annat av att åldersgränsen 18 år efterlevs. 
 
Kommunen har enligt lagen (2007:1455) om detaljhandel med nikotinläkemedel rätt att 
ta ut en avgift för sin tillsyn. 
 
Alkoholhandläggaren föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige 
fastställer tillsynsavgifter för detaljhandel med nikotinläkemedel till 500 kronor per år 
och försäljningsställe. 
 

Arbetsutskottets förslag 
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige fastställer tillsynsavgifter för 
detaljhandel med nikotinläkemedel till 500 kronor per år och försäljningsställe 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige fastställer tillsynsavgifter för detaljhandel med nikotinläkemedel 
till 500 kronor per år och försäljningsställe.  
 
För detaljhandlare som säljer både nikotinläkemedel och tobak fastställs tillsynsavgiften 
till 700 kronor per år och försäljningsställe. 
Fullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige fastställer tillsynsavgifter för detaljhandel med nikotinläkemedel 
till 500 kronor per år och försäljningsställe.  
 
För detaljhandlare som säljer både nikotinläkemedel och tobak fastställs tillsynsavgiften 
till 700 kronor per år och försäljningsställe. 
_____ 
Expediering 

Alkoholhandläggare Patrik Germer 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-11-25 § 368  

Kommunstyrelsen 2008-12-03 § 162  

Kommunfullmäktige 2008-12-15 § 142  Dnr KS 2008/460 

Upphävande av fullmäktigebeslut – avtal med Länstrafiken 

Ärendebeskrivning 

Kumla kommun har i konsortial- och uppdragsavtal uppdragit åt Länstrafiken Örebro 
AB att upphandla samhällsresor för kommunens räkning. Avtalet gäller till och med den 
31 december 2010. Såvida avtalet inte sägs upp senast den 31 december 2008 kommer 
giltighetstiden att förlängas till och med den 31 december 2014. 
 
Fullmäktige beslutade den 19 november 2007, § 146, att Kumla kommun ska säga upp 
konsortial- och uppdragsavtalet med Länstrafiken för omförhandling. 
 
Efter nyligen genomförda överläggningar mellan Länstrafiken och Kumla kommun har 
båda parter sagt sig vara överens om att ovanstående konsortial- och uppdragsavtal även 
i fortsättningen ska gälla. 
 
Kommundirektör Annika Hallberg föreslår i skrivelse den 20 november 2008 att 
fullmäktige upphäver beslutet från den 19 november 2007, § 146, om att säga upp 
konsortial- och uppdragsavtalet med Länstrafiken för omförhandling. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige upphäver beslutet från den 19 november 2007, § 146, om att säga 
upp konsortial- och uppdragsavtalet med Länstrafiken för omförhandling. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt arbetsutskottet. 
Fullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige upphäver beslutet från den 19 november 2007, § 146, om att säga 
upp konsortial- och uppdragsavtalet med Länstrafiken för omförhandling. 

_____ 
Expediering 

Kommunjurist Jonathan Rydén 

 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-10-28 § 329  

Kommunstyrelsen 2008-11-05 § 139  

Kommunfullmäktige 2008-11-17 § 121  

Kommunfullmäktige 2008-12-15 § 121 Dnr KS 2008/361 

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 2008-11-17 
 
Fullmäktige beslutar att bordlägga ärendet. 
Fullmäktiges beslut 2008-12-15 

Kommunfullmäktige antar yttrandet och medborgarförslaget anses därmed vara 
besvarat. 

_____ 
Expediering 

Inga Davidsson-Friberg, Frogesta, 692 91 KUMLA 
Miljö- och byggnadsnämnden 

 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-10-28 § 330  

Kommunstyrelsen 2008-11-05 § 140  

Kommunfullmäktige 2008-11-17 § 122  

Kommunfullmäktige 2008-12-15 § 122  Dnr KS 2008/363 

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 2008-11-17 
 
Fullmäktige beslutar att bordlägga ärendet. 
Kommunfullmäktige 2008-12-15 
Yrkanden 

Mats Gunnarsson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Fullmäktiges beslut 2008-12-15 

Kommunfullmäktige antar yttrandet och medborgarförslaget anses därmed vara 
besvarat. 
Expediering 

Åke Uhlin, Solhemsgatan 61, 692 33 KUMLA 
Kommunstyrelsen 

 Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
  

10

 Sammanträdesdatum 
 

 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-10-28 § 328  

Kommunstyrelsen 2008-11-05 § 141  

Kommunfullmäktige 2008-11-17 § 123  

Kommunfullmäktige 2008-12-15 § 123  Dnr KS 2008/356 

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.  
 
Näringslivsansvarig 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 2008-11-17 
 
Fullmäktige beslutar att bordlägga ärendet. 
 
Fullmäktiges beslut 2008-12-15 

Kommunfullmäktige antar yttrandet och medborgarförslaget anses därmed vara 
besvarat. 

_____ 
Expediering 

Robert Andersson, Fallgatan 10, 692 38 KUMLA 
Jan Bernhardsson, Carléns väg 24, 692 72 KUMLA 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-11-25 § 375  

Kommunstyrelsen 2008-12-03 § 158  

Kommunfullmäktige 2008-12-15 § 143  Dnr KS 2008/446 

Medborgarförslag om kommunalt avlopp i Sickelsta och Hörsta

Ärendebeskrivning 

Bo Wiking har den 18 december 2007 lämnat ett medborgarförslag om att vatten och 
avlopp dras fram i Sickelsta och Hörsta för att säkerställa vattenkvalitét och 
vattentillgång till alla fastigheter i området. 
 
Tekniska kontoret har av kommunstyrelsens arbetsutskott den 12 februari 2008, § 69, 
fått i uppdrag att lämna förslag till yttrande. 
 
Planeringsingenjör Bertil Ringqvist har den 25 november 2008 lämnat ett förslag till 
yttrande. 
 
Av yttrandet framgår bland annat att tekniska kontoret i sin planering för år 2008-2010 
har lagt in utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp till Sickelsta, Hörsta och de 
norra delarna av Åbytorp. 
 
Bertil Ringqvist föreslår att kommunfullmäktige ger tekniska kontoret i uppdrag att 
fortsätta utbyggnadsplanerna för Sickelsta - Hörsta enligt tidsplanen som angivits i 
yttrandet.  
 
Medborgarförslaget kan därmed anses besvarat. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige ger tekniska kontoret i uppdrag att fortsätta utbyggnadsplanerna 
för Sickelsta - Hörsta enligt den tidsplan som angivits i yttrandet.  
 
Medborgarförslaget kan därmed anses besvarat. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt arbetsutskottet. 
Fullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige ger tekniska kontoret i uppdrag att fortsätta utbyggnadsplanerna 
för Sickelsta - Hörsta enligt den tidsplan som angivits i yttrandet.  
 
Medborgarförslaget kan därmed anses besvarat. 
Expediering 

Bo Wiking, Hörsta Gärdhem 106, 692 93 KUMLA 
Tekniska kontoret 

 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-10-21 § 316  

Kommunstyrelsen 2008-11-05 § 142  

Kommunfullmäktige 2008-11-17 § 124    

Kommunfullmäktige 2008-12-15 § 124 Dnr KS 2008/31 

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.  

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2008-11-05 § 142, forts  

Kommunfullmäktige 2008-11-17 § 124, forts  

Kommunfullmäktige 2008-12-15 § 124, forts  
 
Kommunstyrelsens förslag  
Kommunfullmäktige antar yttrandet med Mobergs tilläggsförslag och motionen anses 
därmed besvarad. 
Fullmäktiges beslut 2008-11-17 

Fullmäktige beslutar att bordlägga ärendet. 
Kommunfullmäktige 2008-12-15 
Yrkanden 

Maria Haglund (M), Linda Axäng (FP) och Torbjörn Ahlin (C) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
Fullmäktiges beslut 2008-12-15 

Kommunfullmäktige antar yttrandet med Mobergs tilläggsförslag och motionen anses 
därmed besvarad. 

_____ 
Expediering 

Barn- och utbildningsnämnden 

 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-10-28 § 331  

Kommunstyrelsen 2008-11-05 § 143  

Kommunfullmäktige 2008-11-17 § 125   

Kommunfullmäktige 2008-12-15 § 125 Dnr KS 2008/55 

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. 

 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2008-11-05 § 143, forts  

Kommunfullmäktige 2008-11-17 § 125, forts  

Kommunfullmäktige 2008-12-15 § 125, 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 2008-11-17 

Fullmäktige beslutar att bordlägga ärendet. 
Kommunfullmäktige 2008-12-15 
Yrkanden 

Torbjörn Ahlin (C), Per Holm (KD) och Linda Axäng (FP) yrkar bifall till motionen. 

Annica Eriksson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Fullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar yttrandet och motionen anses därmed vara besvarad. 
Reservationer 

Göran Arveståhl (M), Mats Hellgren (M), Maria Haglund (M), Awat Mohammad (M), 
Berry Keller (M), Elisabet Ekestubbe (M), Torbjörn Ahlin (C), Jan Engman (C), 
Marguerite Landin (C), Per-Arne Mårstad (C), Linda Axäng (FP), Herje Fahlén (FP), 
Katrin Tensmyr (FP), Per Holm (KD), Raymonda Kourie (KD), Jonas Ahlsson (KD), 
Camilla Eskilsson (KD) och Mats Gunnarsson (MP) reserverar sig till förmån för 
Ahlins, Holms och Axängs yrkande. 

_____ 

Expediering 

Tekniska kontoret 

 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-10-28 § 332  

Kommunstyrelsen 2008-11-05 § 144  

Kommunfullmäktige 2008-11-17 § 126   

Kommunfullmäktige 2008-12-15 § 126 Dnr KS 2008/366 

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.  

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2008-11-05 § 144, forts  

Kommunfullmäktige 2008-11-17 § 126, forts  

Kommunfullmäktige 2008-12-15 § 126, 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 2008-11-17 

Fullmäktige beslutar att bordlägga ärendet. 

Fullmäktige beslut 2008-12-15 

Fullmäktige beslutar att bordlägga ärendet. 

 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-10-28 § 333  

Kommunstyrelsen 2008-11-05 § 145  

Kommunfullmäktige 2008-11-17 § 127   

Kommunfullmäktige 2008-12-15 § 127 Dnr KS 2008/362 

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 2008-11-17 
Fullmäktige beslutar att bordlägga ärendet. 
Fullmäktiges beslut 2008-12-15 
Fullmäktige beslutar att bordlägga ärendet. 
 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-11-25 § 373  

Kommunstyrelsen 2008-12-03 § 159  

Kommunfullmäktige 2008-12-15 § 144  Dnr KS 2008/445 

Dan-Åke Mobergs motion om 25 000 invånare år 2025 
Ärendebeskrivning 
Dan-Åke Moberg (S) har den 24 augusti 2007 lämnat en motion om att Kumla kommun 
i den fysiska planeringen ska verka för att möjliggöra för Kumla kommun att uppnå en 
befolkning på 25 000 invånare år 2025. 
 
I motionen föreslås fullmäktige besluta att: 
1. planeringen av det framtida markinnehavet startar omedelbart 
2. planeringen av kommunens verksamhet utgår från en befolkningsökning till 25 000 
invånare år 2025 
3. framtida byggnation av lägenheter och villor anpassas efter en befolkningsökning till 
25 000 invånare år 2025 
4. Kumla centrums utveckling tar bärkraft på 25 000 invånare år 2025 
 
Kommunledningskontoret har av kommunstyrelsens arbetsutskott den 10 oktober 2007, 
§ 320, fått i uppdrag att lämna förslag till yttrande. 
 
Kommundirektör Annika Hallberg och Thage Arvidsson har den 25 november 2008 
lämnat ett förslag till yttrande. 
 
I yttrande föreslås att fullmäktige tillstyrker motionen och att den kommunala 
verksamheten och den fysiska planeringen planerar för en tillväxt i motionens anda. 
 
Motionen bör därmed anses besvarad. 
 

Arbetsutskottets förslag 
Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige tillstyrker motionen och att den kommunala 
verksamheten och den fysiska planeringen planerar för en tillväxt i motionens anda. 
Motionen bör därmed anses besvarad. 
 

Kommunstyrelsens förslag 
Enligt arbetsutskottet. 
Fullmäktiges beslut 

Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige tillstyrker motionen och att den kommunala 
verksamheten och den fysiska planeringen planerar för en tillväxt i motionens anda. 
Motionen anses därmed besvarad. 
_____ 
Expediering 

Samtliga nämnder 
Kurt Larsson 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-11-25 § 374  

Kommunstyrelsen 2008-12-03 § 160  

Kommunfullmäktige 2008-12-15 § 145  Dnr KS 2008/444 

Lennart Erikssons motion om energiutvinning vid Kumla 
kommuns reningsverk 

Ärendebeskrivning 

Lennart Eriksson (S) har den 22 februari 2008 lämnat en motion om att en utredning 
genomförs vad gäller möjligheten att vid kommunens reningsverk producera el för eget 
bruk och försäljning. Vidare framför Lennart Eriksson att det avseende det planerade 
vadet är lämpligt att pröva en ny energianvändning. 
 
Tekniska kontoret har av kommunstyrelsens arbetsutskott den 4 mars 2008, § 100, fått i 
uppdrag att lämna förslag till yttrande. 
 
Utredningssekreterare Joakim Öhrman har den 21 november 2008 lämnat förslag till 
yttrande. 
 
Av yttrandet framgår bland annat att el kan framställas vid reningsverket i en 
omfattning som täcker vad som krävs för att driva reningsverket. Reningsverket 
använder årligen el till ett värde av omkring 2 895 000 kronor. Därtill uppstår ett 
överskott på el som kan försäljas för ca 310 000 kronor. 
 
Joakim Öhrmans förslår att kommunfullmäktige antar yttrandet och motionen anses 
därmed besvarad. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige antar yttrandet och motionen anses därmed besvarad. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt arbetsutskottet. 
Fullmäktiges beslut 2008-12-15 

Fullmäktige beslutar att bordlägga ärendet. 

 

 Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
  

21

 Sammanträdesdatum 
 

 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-11-18 § 352  

Kommunstyrelsen 2008-12-03 § 161  

Kommunfullmäktige 2008-12-15 § 146  Dnr KS 2008/352 

Per Holms m fl motion om ekologisk och ekonomisk energi 

Ärendebeskrivning 

Per Holm (KD), Thorbjörn Ahlin (C), Göran Arveståhl (M) och Kestin Cederström (FP) 
har den 11 maj 2006 inlämnat en motion angående ekologisk och ekonomisk energi.  
 
I motionen föreslår motionärerna bland annat att fullmäktige beslutar att Kumla 
kommun upprättar ett program för energiåtervinning /energieffektivisering/ energihus-
hållning i kommunens och dess bolags fastigheter. 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 30 maj 2006, § 191, att ge tekniska 
kontoret i uppdrag att lämna förslag till yttrande. 
 
Utredningssekreterare Joakim Öhrman och utredningssekreterare Katarina Härdner-
Jacobson har den 11 november 2008 inkommit med ett yttrande. 
 
Av yttrandet framgår bland annat att arbetet med de förslag som tas upp i motionen 
antingen redan har genomförts eller är under utredning. 
 
Joakim Öhrman och Katarina Härdner-Jacobson föreslår att kommunfullmäktige antar 
yttrandet och att motionen därmed är besvarad. 
 
Arbetsutskottet 
 
Yrkanden 
 
Thorbjörn Ahlin och Maria Haglund yrkar bifall till att-satserna två och fyra i motionen
 
Arbetsutskottets förslag 
 
Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige antar Ahlins och Haglunds yttrande vilket 
innebär att Kumla kommun 
 
1. utreder den ekonomiska bärigheten i att komplettera kommunens fastigheter med 
solfångare eller solceller 
2. använder de av motionärerna föreslagna objekten som referensexempel i den 
kommunala energirådgivningen 
 
I övrigt föreslår arbetsutskottet att kommunfullmäktige antar yttrandet och att motionen 
därmed är besvarad. 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2008-12-03 § 161, forts  

Kommunfullmäktige 2008-12-15 § 146, forts  

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt arbetsutskottet. 
Fullmäktiges beslut 2008-12-15 

Fullmäktige beslutar att bordlägga ärendet. 
 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 2008-12-15 § 147  Dnr KS 2008/513 

Avsägelse av kommunala uppdrag – Dan-Åke Moberg (S) 

Ärendebeskrivning 

Dan-Åke Moberg (S) har i skrivelse från den 9 december 2008 avsagt sig uppdragen 
som kommunalråd, ordförande i kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott och 
lönesystemsnämnden, ledamot i sydnärkesgruppen och kulturpriskommittén samt 
ombud till Mälardalsrådets årsmöte och ombud till stämma i Länstrafiken Örebro AB. 

Avsägelsen gäller från och med den 9 januari 2009. 

Fullmäktige har att utse efterträdare på ovanstående poster förutom ordförande i 
kommunstyrelsens arbetsutskott och ledamot i kulturpriskommittén som utses av 
kommunstyrelsen. 
Fullmäktiges beslut 

Fullmäktige beviljar avsägelsen. 

Fullmäktige utser Lennart Eriksson till kommunalråd, ordförande i kommunstyrelsen 
och lönesystemsnämnden, ledamot i sydnärkesgruppen samt ombud till Mälardalsrådets 
årsmöte och ombud till stämma i Länstrafiken Örebro AB. 

Vidare utser fullmäktige Gunnel Kask (S) till ny ledamot i kommunstyrelsen. 

_____ 

 

 

 
Expediering 

Nils-Arne Björk 
Lars Claeson 
Lennart Eriksson 
Dan-Åke Moberg 
Gunnel Kask 

 
 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 2008-12-15 § 148  Dnr KS 2008/515 

Avsägelse av kommunala uppdrag – Lennart Eriksson (S) 

Ärendebeskrivning 

Lennart Eriksson (S) har i skrivelse från den 8 december 2008 avsagt sig uppdragen 
som ordförande i socialnämnden och sociala rådet. 

Avsägelsen gäller från och med den 9 januari 2009. 

Fullmäktige har att utse ny ordförande i socialnämnden, ny ordförande i sociala rådet 
utses av kommunstyrelsen. 
Fullmäktiges beslut 

Fullmäktige beviljar avsägelsen. 

Fullmäktige utser Gunnel Kask (S) till ny ordförande i socialnämnden. 

_____ 

 

 

 
Expediering 

Nils-Arne Björk 
Lars Claeson 
Lennart Eriksson 
Gunnel Kask 

 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 2008-12-15 § 149  Dnr KS 2008/516 

Avsägelse av kommunala uppdrag – Gunnel Kask (S) 

Ärendebeskrivning 

Gunnel Kask (S) har i skrivelse från den 8 december 2008 avsagt sig uppdragen som 
vice ordförande i socialnämnden och ersättare i kommunstyrelsen. 

Avsägelsen gäller från och med den 10 januari 2009. 
Fullmäktiges beslut 

Fullmäktige beviljar avsägelsen. 

Fullmäktige utser Mikael Johansson (S) till vice ordförande i socialnämnden och Dan-
Åke Moberg (S) till ny ersättare i kommunstyrelsen. 

_____ 

 

 

 
Expediering 

Nils-Arne Björk 
Lars Claeson 
Mikael Johansson 
Dan-Åke Moberg 
Gunnel Kask 

 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 2008-12-15 § 150  Dnr KS 2008/518 

Avsägelse av kommunala uppdrag – Mikael Johansson (S) 

Ärendebeskrivning 

Mikael Johansson (S) har i skrivelse från den 12 december 2008 avsagt sig uppdraget 
som ersättare i socialnämnden. 

Avsägelsen gäller från och med den 31 december 2008. 
Fullmäktiges beslut 

Fullmäktige beviljar avsägelsen. 

Fullmäktige utser Andreas Brorsson (S) till ny ersättare i socialnämnden. 

_____ 

 

 

 
Expediering 

Nils-Arne Björk 
Lars Claeson 
Mikael Johansson 
Andreas Brorsson 

 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 2008-12-15 § 151  Dnr KS 2008/495 

Interpellation till miljö- och byggnadsnämndens ordförande 

Ärendebeskrivning 

Mats Gunnarsson (MP) har lämnat en interpellation till miljö- och byggnadsnämndens 
ordförande Carl-Gustav Thunström (S) om energi- och klimatprogram. 

I interpellationen frågar Gunnarsson när Kumla får ett energi- och klimatprogram. 
Fullmäktiges beslut 

Interpellationen får framställas. 

Interpellationen överlämnas till miljö- och byggnadsnämndens ordförande. 

_____ 

 

 

 
Expediering 

Carl-Gustav Thunström 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 2008-12-15 § 152  Dnr KS 2008/475 

Medborgarförslag om en större boxningslokal 

Ärendebeskrivning 

Myran Atta och Mohammed Abbas har den 4 december 2008 lämnat ett 
medborgarförslag om en större boxningslokal än den som finns idag.  
Fullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen. 

_____ 

 

 

 
Expediering 

Kommunstyrelsen 

 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 2008-12-15 § 153  Dnr KS 2008/469 

Medborgarförslag om bevarande av lägerområdet intill 
servicehuset i Sannahed 

Ärendebeskrivning 

Karl och Gerd Johansson har den 3 december 2008 lämnat ett medborgarförslag om att 
skydda och bevara lägerområdet intill servicehuset i Sannahed. 
Fullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen. 

_____ 

 

 

 
Expediering 

Kommunstyrelsen 

 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 2008-12-15 § 154  Dnr KS 2008/461.350 

Medborgarförslag om rondell vid Stenevägen / Sörbyvägen 

Ärendebeskrivning 

Annelie Carlsson har den 2 december 2008 lämnat ett medborgarförslag om rondell vid 
Stenevägen / Sörbyvägen. 
Fullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen. 

_____ 

 

 

 
Expediering 

Kommunstyrelsen 

 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 2008-12-15 § 155  Dnr KS 2008/443 

Medborgarförslag om möjlighet till hjälp för pensionärer i 
kontakten med myndigheter 

Ärendebeskrivning 

Åke Teljå har den 25 november 2008 lämnat ett medborgarförslag om att kommunen 
ska undersöka möjligheten till hjälp för pensionärer i kontakten med myndigheter. 
Fullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen. 

_____ 

 

 

 
Expediering 

Kommunstyrelsen 

 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 2008-12-15 § 156  Dnr KS 2008/519 

Medborgarförslag om bättre belysning på skolgården vid Stene 
skola 

Ärendebeskrivning 

Ulla Fägersten har den 15 december 2008 lämnat ett medborgarförslag om bättre 
belysning på skolgården vid Stene skola. 
Fullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen. 

_____ 

 

 

 
Expediering 

Kommunstyrelsen 

 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 2008-12-15 § 157  Dnr KS 2008/463.379 

Torbjörn Ahlins m fl motion om certifiering av avloppsslam 

Ärendebeskrivning 

Torbjörn Ahlin (C), Per Holm (KD), Maria Haglund (M), Linda Axäng (FP) och Mats 
Gunnarsson (MP) har den 2 december 2008 lämnat en motion om certifiering av 
avloppsslam. 

I motionen föreslår de att Kumla kommun inför certifiering av avlopsslammet vid 
kommunens reningsverk enligt REVAQ-metoden. 
Fullmäktiges beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

_____ 

 

 

 
Expediering 

Kommunstyrelsen 

 

 Utdragsbestyrkande 
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Kumla kommunfullmäktiges protokoll den 15 december 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 Berry Keller 
 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 Marguerite Landin 
 Bert Eriksson  
 Eva Wilhelmsson Folkpartiet liberalerna
 Christer Thörner Linda Axäng 
 Sven-Ove Cederstrand, tjg ers Herje Fahlén 
 Thomas Andersson Katrin Tensmyr 
 Marianne Arvidsson  
 Ing-Marie Andersson, tjg ers Kristdemokraterna
 Kristina Davidsson Per Holm 
 Sven-Inge Carlsson Camilla Eskilsson, tjg ers 
 Gun-Britt Ahlin Raymonda Kourie 
 Roger Arvidsson Jonas Ahlsson, tjg ers, §§ 121, 

124-127, 138-142, 144-157 
   
 Vänsterpartiet Sverigedemokraterna
 Åsa Häggström  
 Elisabeth Berglund  
   
 Miljöpartiet  
 Mats Gunnarsson  
   
   
Ej tjänstgörande ersättare   
   
   
Anmälda förhinder Sven-Arne Karlsson (KD) Yvonne Kámel (KD) 
 Sten Persson (S)  
   
   
   
Övriga närvarande Lars Claeson, sekr  
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