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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-12-02 § 392  

Kommunstyrelsen 2009-01-14 § 1  

Kommunfullmäktige 2009-01-27 § 1 Dnr KS 2008/284 

Yttrande över medborgarförslag om nya fotbollsmål på 
gräsplanen i Oppegård 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige remitterade den 15 september 2008, § 102, ett medborgarförslag 
från William Edström om nya fotbollsmål på gräsplanen i Oppegård. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 7 oktober 2008, § 310, att ge kultur- och 
fritidsnämnden i uppdrag att lämna förslag till yttrande. 
 
Utredningssekreterare Carita Ehrstedt har i skrivelse från den 28 oktober 2008 lämnat 
förslag till yttrande. 
 
Av yttrandet framgår att de gamla fotbollsmålen nu är borttagna och att det i god tid 
före fotbollssäsongen i vår kommer att stå  nya mål på gräsplanen i Oppegård. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har den 5 november 2008, § 60, beslutat föreslå att 
fullmäktige bifaller medborgarförslaget. 

Arbetsutskottets förslag 

Fullmäktige bifaller medborgarförslaget om nya fotbollsmål på gräsplanen i Oppegård. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt arbetsutskottet. 

Fullmäktiges beslut 

Fullmäktige bifaller medborgarförslaget om nya fotbollsmål på gräsplanen i Oppegård. 
_____ 
 
 
 
 
Expediering 

William Edström, Fabriksgatan 39, 692 32 KUMLA 
Kultur- och fritidsnämnden 

 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-12-16 § 406  

Kommunstyrelsen 2009-01-14 § 3  

Kommunfullmäktige 2009-01-27 § 2  Dnr KS 2008/479 

Yttrande över medborgarförslag om förändring av Kumla torg 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 29 augusti 2006, § 237, att ge tekniska 
kontoret i uppdrag att svara på Kent Sundströms medborgarförslag om förändringar av 
Kumla torg. 
 
I medborgarförslaget ger Kent Sundström förslag på åtgärder som kan öka flödet av 
människor på torget. Bland annat föreslås att det på torget under vintertid iordningställs 
en skridskobana och att en fast scen uppförs, vilken utöver att användas för 
uppträdanden kan fungera som fikarum för "Föräldrar på stan". Vidare föreslår 
Sundström att den allmänna toaletten flyttas till hörnet av Odengatan/Köpmangatan. 
 
Utredningssekreterare Joakim Öhrman har den 4 december 2008 lämnat förslag till 
yttrande. 
 
Av yttrandet framgår bland annat att Kumla kommun under flera års tid arbetat med att 
utveckla Kumla centrum. En rad byggnadsprojekt har genomförts och handeln har 
förstärkts. ett förslag till program för centrumutveckling har med hjälp av konslut tagits 
fram i samråd med några berörda fastighetsägare och representanter för handeln. 
Materialet har presenterats och diskuterats med Kumla Promotions medlemmar. Kumla 
Promotion har också en centrumgrupp som har tagit fram olika idéer för hela torget. 
 
Av yttrandet framgår också att i den fortsatta centrumutvecklingen kommer idéerna i 
medborgarförslaget att i tillämpliga delar beaktas. 
 
Utredningssekreterare Joakim Öhrman föreslår att kommunfullmäktige antar yttrandet 
och att medborgarförslaget därmed är besvarat. 
 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige antar yttrandet och medborgarförslaget är därmed besvarat. 
Kommunstyrelsens förslag 

Enligt arbetsutskottet. 
Kommunfullmäktige 
Yrkanden 

Maria Haglund (M) föreslår att det fortsatta arbetet med utveckling av Kumlas centrum 
även ska beakta den del av medborgarförslaget som föreslår en skridskobana på torget. 

 
 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 2009-01-27 § 2, forts  

Yrkanden, forts 

Dan-Åke Moberg (S) yrkar avslag på Maria Haglunds tilläggsyrkande. 

Fullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar yttrandet och medborgarförslaget är därmed besvarat. 
Reservationer 

Maria Haglund (M), Elisabet Centervärn (M), Berry Keller (M), Awat Mohammad (M), 
Elisabet Ekestubbe (M), Per Holm (KD), Yvonne Kámel (KD), Jonas Ahlsson (KD); 
Raymonda Kourie (KD), Jan Sundqvist (FP); Herje Fahlén (FP) och Katrin Tensmyr 
(FP) reserverar sig till förmån för Maria Haglunds tilläggsyrkande. 

_____ 

 

 

 

 
Expediering 

Tekniska kontoret 

 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-12-16 § 406  

Kommunstyrelsen 2009-01-14 § 3  

Kommunfullmäktige 2009-01-27 § 3  Dnr KS 2008/452 

Yttrande över medborgarförslag om att inrätta en trafikpool 

Ärendebeskrivning 

Tekniska kontoret har av kommunstyrelsens arbetsutskott, den 4 mars 2008, § 102, fått i 
uppdrag att lämna förslag till yttrande på Göran Ekbergs medborgarförslag om att 
inrätta en trafikpool. 
 
Göran Ekberg föreslår att en trafikpool med syfte att före anställda i kommunen med 
transportmedel för tjänsteresor inrättas. I medborgarförslaget föreslås också att 
ersättning för tjänsteresor med egen bil upphör när poolen införs så att Kumla kommun 
omedelbart upphör med skrivningar som "tillgång till egen bil önskvärt/ett krav" i sina 
platsannonser. Vidare föreslås att trafikpoolen även ska kunna nyttjas för privata resor. 
 
Utredningssekreterare Joakim Öhrman har den 26 november 2008 lämnat förslag till 
yttrande. 
  
Av yttrandet framgår bland annat att Kumla kommun i dagsläget har en poolbil för 
tjänsteresor. Inom kort kommer två bilar att tillföras denna trafik-/bilpool, varav en 
miljöbil. 
 
Av yttrandet framgår också att Kumla kommun har som ambition att resandet i tjänsten 
med egen bil ska minska. Poolens nyttjandegrad ska utvärderas och en genomgång ska 
ske av i vilken utsträckning resor med egen bil i tjänsten har minskat efter att ytterligare 
två bilar tillförts poolen. 
 
Utredningssekreterare Joakim Öhrman föreslår att kommunfullmäktige antar yttrandet 
och att medborgarförslaget därmed är besvarat. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige antar yttrandet och medborgarförslaget är därmed besvarat. 

Kommunstyrelsen 

Förslag 

Åsa Häggström (V) lämnar ett förslag till beslut om att kommunfullmäktige antar 
yttrandet med tillägget att Kumla kommun ska undersöka möjligheten att Kumla 
Bostäder som huvudman åtar sig privat fordonsuthyrning. 
 

 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2009-01-14 § 3, forts  

Kommunfullmäktige 2009-01-27 § 3, forts  

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt arbetsutskottet. 
Reservationer 

Åsa Häggström (V) reserverar sig till förmån för sitt förslag. 
 

Kommunfullmäktige 
Yrkanden 

Åsa Häggström (V) yrkar bifall till sitt i kommunstyrelsen lämnade förslag om att 
kommunfullmäktige antar yttrandet med tillägget att Kumla kommun ska undersöka 
möjligheten att Kumla Bostäder som huvudman åtar sig privat fordonsuthyrning. 

Mats Gunnarsson (MP) yrkar bifall till medborgarförslaget. 

Dan-Åke Moberg (S) yrkar avslag på Åsa Häggströms respektive Mats Gunnarssons 
yrkanden. 
Propositionsordning 

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 

Samtliga förslag ställs mot varandra. 
Fullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar yttrandet och medborgarförslaget är därmed besvarat. 

_____ 

 
 
 
 
Expediering 

Göran Ekberg 
Tekniska kontoret 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-12-16 § 405  

Kommunstyrelsen 2009-01-14 § 2  

Kommunfullmäktige 2009-01-27 § 4  Dnr KS 2008/254 

Yttrande över medborgarförslaget gällande branden vid 
Magasinsgatan 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige remitterade den 15 september 2008, § 100, ett medborgarförslag 
från Catarina Widström Häkkinen och Christina Gullberg om att kommunen snyggar 
upp området efter branden på Magasinsgatan och bygger bostäder där. 
 
På kommunstyrelsens arbetsutskott den 7 december 2008 fick kommundirektör Annika 
Hallberg uppdraget att lämna ett yttrande gällande medborgarförslaget. 
 
Annika Hallberg har den 9 december 2008 inkommit med ett förslag till yttrande. 
 
Av yttrandet framgår bland annat att den fastighet som är värst drabbad av branden inte 
ägs av Kumla kommun. Det finns dock ett intresse från Kumla Fastighets AB att 
förvärva fastigheten, för att möjliggöra en sanering även av den delen av området.  
 
Av yttrandet framgår också att det fortfarande finns oklarheter mellan ägare och 
försäkringsbolag gällande fastigheterna på Magasinsgatan. 
 
Annika Hallbergs föreslår att kommunfullmäktige antar yttrandet och att 
medborgarförslaget därmed är 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 

Catarina Widström Häkkinen, Magasinsgatan 15, 692 37 KUMLA 
Christina Gullberg, Magasinsgatan 15, 692 37 KUMLA 
Kommundirektör Annika Hallberg 

 

 Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Protokoll  
 Sammanträdesdatum 

8

 

 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-10-28 § 332  

Kommunstyrelsen 2008-11-05 § 144  

Kommunfullmäktige 2008-11-17 § 126   

Kommunfullmäktige 2008-12-15 § 126  

Kommunfullmäktige 2009-01-27 § 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  

Kommunfullmäktige 2009-01-27 § 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. 
Fullmäktiges beslut 2008-12-15 

Fullmäktige beslutar att bordlägga ärendet. 
Kommunfullmäktige 2009-01-27 
Yrkanden 

Torbjörn Ahlin (C) och Katrin Tensmyr (FP) yrkar återremiss av ärendet. 

Lennart Eriksson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Propositionsordning 

Bifall till förslaget om återremiss ställs mot att ärendet avgörs idag. 
Fullmäktiges beslut 

Fullmäktige beslutar att återremittera ärendet. 

_____ 

 
 
 
Expediering 

Kommunstyrelsen 

 

 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  

Kommunfullmäktige 2009-01-27 § 127 Dnr KS 2008/362 

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

Torbjörn Ahlin (C), Per Holm (KD), Kerstin Cederström (FP) och Göran Arveståhl (M) 
har den 24 april 2006 lämnat en motion om att Kumla kommun ska initiera uppförandet 
av seniorboende 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 kan därmed anses 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. 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 2008-11-17 § 127, forts  

Kommunfullmäktige 2008-12-15 § 127, forts  

Kommunfullmäktige 2009-01-27 § 127, forts  

Fullmäktiges beslut 2008-11-17 

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

Fullmäktige beslutar att bordlägga ärendet. 

Kommunfullmäktige 2009-01-27
Yrkanden 

Maria Haglund (M), Torbjörn Ahlin (C) och Per Holm (KD) yrkar bifall till motionen. 

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

Kommunfullmäktige antar yttrandet och motionen kan därmed anses besvarad. 
Reservationer 

Maria Haglund (M), Elisabet Centervärn (M), Berry Keller (M), Awat Mohammad (M), 
Elisabet Ekestubbe (M), Per Holm (KD), Yvonne Kámel (KD), Jonas Ahlsson (KD), 
Raymonda Kourie (KD), Torbjörn Ahlin (C), Anette Friman (C), Per-Arne Mårstad (C), 
Jan Sundqvist (FP), Herje Fahlén (FP) och Katrin Tensmyr (FP) reserverar sig förmån 
för Maria Haglunds, Torbjörn Ahlins och Per Holms förslag. 

_____ 
 
 
 
 
Expediering 

Näringslivsdirektör Thage Arvidsson 
Utredningssekreterare Caroline Eriksson 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-11-18 § 352  

Kommunstyrelsen 2008-12-03 § 161  

Kommunfullmäktige 2008-12-15 § 146  

Kommunfullmäktige 2009-01-27 § 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/energihushållning 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 motionen är därmed 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  

Kommunfullmäktige 2009-01-27 § 146, forts  

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt arbetsutskottet 
Fullmäktiges beslut 2008-12-15 

Fullmäktige beslutar att bordlägga ärendet. 

Kommunfullmäktige 2009-01-27
Yrkanden 

Per Holm (KD), Torbjörn Ahlin (C) och Mats Gunnarsson (MP) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
Fullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar yttrandet med tilläggen att Kumla kommun 
 
1. utreder den ekonomiska bärigheten i att komplettera kommunens fastigheter med 
solfångare eller solceller, samt 
2. använder de av motionärerna föreslagna objekten som referensexempel i den 
kommunala energirådgivningen. 

_____ 
 
 
 
 
Expediering 

Tekniska kontoret 
Kommunfastigheter 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-11-25 § 374  

Kommunstyrelsen 2008-12-03 § 160  

Kommunfullmäktige 2008-12-15 § 145  

Kommunfullmäktige 2009-01-27 § 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 Öhrman föreslår 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. 
Kommunfullmäktige 2009-01-27 
Yrkanden 

Mats Gunnarsson (MP) yrkar bifall till motionen. 
Fullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige bifaller motionen. 

_____ 
Expediering 

Tekniska kontoret 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-12-16 § 408  

Kommunstyrelsen 2009-01-14 § 5  

Kommunfullmäktige 2009-01-27 § 5  Dnr KS 2008/489 

Yttrande över Christer Thörner med fleras motion om konstgräs 
på Idrottsparkens A-plan 
Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 6 mars 2007, § 67, att ge 
kommunledningskontoret i uppdrag att lämna förslag till yttrande över över Christer 
Thörner med fleras motion om konstgräs på Idrottsparkens A-plan. 
 
Christer Thörner (S), Dan-Åke Moberg (S) och Björn Eriksson (S) har inlämnat en 
motion angående konstgräs på Idrottsparkens A-plan. 
 
I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta att en utredning påbörjas för att 
närmare precisera den investering och de löpande driftskostnader som en konstgräsplan 
vid Idrottsparken i Kumla för med sig. Utredningen ska utöver en konstgräsplan 
inrymma ett system för fjärrvärme och en belysning som möjliggör att planen kan 
utnyttjas i princip 12 månader per år. 
 
Utredningssekreterare Joakim Öhrman har den 9 december 2008 lämnat ett förslag till 
yttrande. 

Av yttrandet framgår bland annat investeringskostnader och löpande driftskostnader för  
en konstgräsplan vid Idrottsparken samt att budgetberedningen i budget för 2009 har 
avsatt 4,0 miljoner kronor till att anlägga en konstgräsplan. 

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

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige antar yttrandet och motionen är därmed besvarad. 

Maria Haglund (M) föreslår ett tillägg om att klimatsmarta alternativ för uppvärmning 
ska beaktas i första hand under rubriken uppvärmning i förslaget till yttrande. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige antar yttrandet med tillägget att klimatsmarta alternativ för 
uppvärmning ska beaktas i första hand under rubriken uppvärmning i förslaget till 
yttrande. Motionen är därmed besvarad. 
Reservationer 

Åsa Häggström (V) reserverar sig mot beslutet. 
 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 2009-01-27 § 5, forts  

Kommunfullmäktige 
Yrkanden 

Åsa Häggström (V) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. 

Björn Eriksson (S) och Dan-Åke Moberg (S) yrkar avslag på Häggströms yrkande. 
Fullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar yttrandet med tillägget att klimatsmarta alternativ för 
uppvärmning ska beaktas i första hand under rubriken uppvärmning i förslaget till 
yttrande. Motionen är därmed besvarad. 
Reservationer 

Åsa Häggström (V) och Elisabeth Berglund (V) reserverar sig till förmån för 
Häggströms yrkande. 

_____ 

 
 
 
 
Expediering 

Tekniska kontoret 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-12-29 § 346  

Kommunstyrelsen 2009-01-14 § 6  

Kommunfullmäktige 2009-01-27 § 6  Dnr KS 2008/536 

Förköp av del av fastigheten  Kumla Bandel 3:2, Stationsgatan 
9 Kumla 
Ärendebeskrivning 
Nordvalls Fastigheter HB har den 3 december 2008 hos kommunen anhållit om besked 
från kommunen om Kumla kommun vill utöva sin förköpsrätt avseende fastigheten 
Kumla Bandel 3:2. 

Köpekontrakt har upprättats där Jernhusen AB säljer del av fastigheten Kumla Bandel 
3:2 (3 017 m²), Stationsgatan 9, för en köpesumma av 910 000 kronor. 

Enligt gällande detaljplan redovisas järnvägsändamål och kulturreservat för den berörda 
fastigheten. Stationshuset utgör sedan 1986 ett byggnadsminne. 

Kommunen har redan nyttjanderätt för norra och västra delen av fastigheten och äger 
mark norr, väster och söder om fastigheten. 

För att kunna genomföra nuvarande detaljplan med järnvägsändamål och eventuella 
planändringar som krävs för att utvecklas ett nytt resecentra och övriga centrum föreslår 
Stadsarkitekten Kurt Larsson i en skrivelse daterat den 19 december 2008 att Kumla 
kommun utnyttjar sin förköpsrätt avseende del av fastigheten Kumla Bandel 3:2. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att utöva sin förköpsrätt för del av fastigheten Kumla 
Bandel 3:2. 
 

Yrkanden 
Ordförande Dan-Åke Moberg (S) mfl yrkar bifall till föreliggande förslag. 
Kommunstyrelsens förslag 
Enligt arbetsutskottet. 

Fullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att kommunen, med de skäl som anges i tjänsteutlåtandet, 
utövar sin förköpsrätt för del av fastigheten Kumla Bandel 3:2 (3 017 m2). 

_____ 
Expediering 

Nordvalls fastigheter HB, Järnvägsgatan 11, 692 32 KUMLA, rek brev med 
mottagningsbevis, besvärshänvisning 
Jernhusen Fastigheter AB, Box 520, 101 30 STOCKHOLM 
Tekniska kontoret 

 
 
 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-12-16 § 409  

Kommunstyrelsen 2009-01-14 § 7  

Kommunfullmäktige 2009-01-27 § 7  Dnr KS 2008/506 

Köp av fastigheterna Kumla Sånnersta 4:2 och 4:7 

Ärendebeskrivning 

Köpekontrakt har upprättats där Kumla kommun köper fastigheterna Kumla Sånnersta 
4:2 och 4:7. Fastigheten är bebyggd med ett enbostadshus, större delen av marken är 
skog och åker. 
 
Fastigheten köps in för framtida utbyggnad av centralorten mot Brånsta-
Sånnerstaområdet. 
 
Köpesumma 6 500 000 kronor. 
 
Köpekontraktet gäller under förutsättning att det godkänns av kommunfullmäktige. 
 
Näringslivsdirektör Thage Arvidsson och markhandläggare Linda Wilhelmsson föreslår 
att kommunfullmäktige godkänner gällande köp av fastigheten Kumla Sånnersta 4:2 och 
4:7 och att i investeringsbudgeten för kommunfullmäktige anslå 6 500 000 kronor för 
ovanstående fastighetsköp. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige godkänner köpekontraktet samt anslår 6 500 000 kronor i 
investeringsbudgeten för kommunfullmäktige. 
 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt arbetsutskottet. 

Fullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner köpekontraktet samt anslår 6 500 000 kronor i 
investeringsbudgeten för kommunfullmäktige. 

_____ 

 

 

 

 
Expediering 

Tekniska kontoret för vidare expediering 

 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-12-16 § 410  

Kommunstyrelsen 2009-01-14 § 8  

Kommunfullmäktige 2009-01-27 § 8  Dnr KS 2008/507 

Köp av fastigheten Kumla Rapphönan 11, Parkgatan 3 

Ärendebeskrivning 

Köpekontrakt har upprättats där Kumla kommun köper fastigheterna Kumla Rapphönan 
11. Fastigheten är bebyggd med ett enbostadshus med adress Parkgatan 3. 
 
Fastigheten är belägen i kv Gladan/Rapphönan och ingår i kommunens framtida 
exploateringsområde (Centrum). 
 
Köpesumma 1 955 000 kronor. 
 
Köpekontraktet gäller under förutsättning att det godkänns av kommunfullmäktige samt 
att säljarna förvärvar kommunens fastighet Kumla Tigern 5. 
 
Näringslivsdirektör Thage Arvidsson och markhandläggare Linda Wilhelmsson föreslår 
att kommunfullmäktige godkänner gällande köp av fastigheten Kumla Rapphönan 11 
och att i investeringsbudgeten för kommunfullmäktige anslå 1 955 000 kronor för 
ovanstående fastighetsköp. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige godkänner köpekontraktet samt anslår 1 955 000 kronor i 
investeringsbudgeten för kommunfullmäktige. 
 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt arbetsutskottet. 

Fullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner köpekontraktet samt anslår 1 955 000 kronor i 
investeringsbudgeten för kommunfullmäktige. 

_____ 

 

 

 

 
Expediering 

Tekniska kontoret för vidare expediering 

 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-12-16 § 411  

Kommunstyrelsen 2009-01-14 § 9  

Kommunfullmäktige 2009-01-27 § 9  Dnr KS 2008/311 

Budget- och arvodesfrågor för kommunrevisionen 

Ärendebeskrivning 

Anders Svärd (C), ordförande för kommunrevisionen i Kumla kommun och Anders 
Johansson (S), vice ordförande för kommunrevisionen i Kumla kommun har den 25 
september 2008 inkommit med ett förslag om budget- och arvodesfrågor för 
kommunrevisionen i Kumla kommun. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade den 18 november 2008 , § 353, frågan 
om budget och arvodesfrågor för kommunrevisionen till kommunledningskontoret. 

Kommunledningskontorets uppdrag är att lämna förslag på finansiering av en ökning av 
arvodena för revisionens ledamöter, undantaget de delar som rör ordföranden och vice 
ordföranden. 

Ekonomichef Johan Hultgren har den 15 december 2008 lämnat förslag till yttrande. 

Av yttrandet framgår bland annat att revisorernas förslag innebär en ökning av 
kostnaderna på sammanlagt 109 683 kronor. 

Johan Hultgren föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 
1. arvodena till ledamöterna höjs enligt bilaga 
2. finansiering sker genom att 110 000 kronor avsätts i kommunstyrelsens anslag för 
oförutsedda utgifter. 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
1. arvodena till ledamöterna höjs enligt bilaga 
2. finansiering sker genom att 110 000 kronor avsätts i kommunstyrelsens anslag för 
oförutsedda utgifter 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt arbetsutskottet. 
Kommunfullmäktige 
Yrkanden 

Lennart Eriksson (S) yrkar att ärendet återremitteras samt att kommunstyrelsen genom 
budgetberedningen omprövar 2009 års budget samt flerårsbudget för 2010-2011. 
Fullmäktiges beslut  
Fullmäktige beslutar att återremittera ärendet samt ger kommunstyrelsen i uppdrag att 
genom budgetberedningen ompröva 2009 års budget samt flerårsbudget för 2010-2011. 

_____ 
Expediering 

Samtliga nämnder 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 2009-01-27 § 10  Dnr KS 2008/495 

Interpellation till Carl-Gustaf Thunström - När får Kumla nya 
energiplanen- och klimatprogrammet? 

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. 
 
Kommunfullmäktige överlämnade den 15 december 2008, § 151, 
interpellationen till miljö- och byggnadsnämndens ordförande. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens ordförande Carl-Gustav Thunström 
(s) har skriftligt besvarat interpellationen. 
Kommunfullmäktige 

I debatten yttrar sig Mats Gunnarsson (MP) och Carl-Gustav Thunström (S). 

_____ 
 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 2009-01-27 § 11  Dnr KS 2009/71 

Avsägelse av kommunala uppdrag – Åsa Häggström (V) 

Ärendebeskrivning 

Åsa Häggström (V) har i skrivelse från den 14 januari 2009 avsagt sig samtliga 
kommunala uppdrag. 

Avsägelsen gäller från och med den 1 februari 2009. 

Åsa Häggström är ledamot i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen samt ersättare i 
socialnämnden. 
Fullmäktiges beslut 

Fullmäktige beviljar avsägelsen. 

Fullmäktige begär sammanräkning hos länsstyrelsen för att utse ny ledamot i 
kommunfullmäktige efter Åsa Häggström. 

Fullmäktige utser Elisabeth Berglund (V) till ny ledamot i kommunstyrelsen. 

_____ 

 

 

 
Expediering 

Nils-Arne Björk 
Lars Claeson 
Åsa Häggström 
Elisabeth Berglund 
 

 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 2009-01-27 § 12  Dnr KS 2009/93 

Avsägelse av kommunalt uppdrag – Elisabeth Berglund (V) 

Ärendebeskrivning 

Elisabeth Berglund (V) har i skrivelse inkommen den 20 januari 2009 avsagt sig 
uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen. 
Fullmäktiges beslut 

Fullmäktige beviljar avsägelsen. 

Fullmäktige utser Denis Nilson (V) till ny ersättare i kommunstyrelsen. 

_____ 

 

 

 
Expediering 

Nils-Arne Björk 
Lars Claeson 
Elisabeth Berglund 
Denis Nilson 
 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 2009-01-27 § 13 Dnr KS 2008/495 

Maria Haglunds interpellation om när svar kommer på motion 
om etiska regler för förtroendevalda 

Ärendebeskrivning 

Maria Haglund (M) har lämnat en interpellation till kommunstyrelsens ordförande med 
följande frågor: 

1. Har socialdemokraterna, i egenskap av att vara det största partiet i Kumla, för 
avsikt att lämna in ett förslag på etiska regler? 

2. Om ja, när kommer ert förslag och när kan vi förvänta oss en slutlig 
sammanställning från kommunledningskontoret? 

3. Om nej, förutsätter jag att en sammanställning kan göras ändå och undrar när vi 
kan förväntas oss en slutlig sammanställning från kommunledningskontoret? 

Fullmäktiges beslut 

Interpellationen får framställas. 

Interpellationen överlämnas till kommunstyrelsens ordförande. 

_____ 
 

 

 

 
Expediering 

Kommunstyrelsens ordförande Lennart Eriksson 

 
 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 2009-01-27 § 14  Dnr KS 2008/523 

Medborgarförslag om förbud mot fyrverkerier och användande 
av pyroteknisk utrustning inom kommunen 

Ärendebeskrivning 

Ann-Christin Tungfelt och Lena Larsson har den 16 december 2008 lämnat ett 
medborgarförslag om förbud mot fyrverkerier och användande av pyroteknisk 
utrustning inom kommunen. 
Fullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen. 

_____ 

 

 

 
Expediering 

Kommunstyrelsen 

 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 2009-01-27 § 15  Dnr KS 2009/114 

Medborgarförslag om ekologisk mat i skolorna 

Ärendebeskrivning 

Jenny Andersson har den 26 januari 2009 lämnat ett medborgarförslag om ekologisk 
mat i skolorna. 
Fullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen. 

_____ 

 

 

 
Expediering 

Kommunstyrelsen 

 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 2009-01-27 § 16  Dnr KS 2009/116 

Medborgarförslag om att göra mer för att göra Kumla mysigare 

Ärendebeskrivning 

Ebba Eskilsson har den 26 januari 2009 lämnat ett medborgarförslag om att göra mer 
för att göra Kumla  mysigare. 
Fullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen. 

_____ 

 

 

 
Expediering 

Kommunstyrelsen 

 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 2009-01-27 § 17 Dnr KS 2008/543 

Lennart Erikssons motion om vindkraft i Kumla kommun 

Ärendebeskrivning 

Lennart Eriksson (S) har den 29 december 2008 lämnat en motion om vindkraft i Kumla 
kommun. 

I  motionen föreslår Lennart Eriksson att 

1. ett samarbete mellan Kumla Bostäder och Kumla kommun startar omedelbart när det 
gäller vindkraft i Kumla, 

2. Kumla kommun verkar för att företag som är intresserade kan delta på ett aktivt sätt 
tillsammans med kommunens bolag och kommunen. 

3. förhandlingar upptas med eventuella markägare för placering av vindkraftverk. 
Fullmäktiges beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

_____ 

 

 

 
Expediering 

Kommunstyrelsen 

 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 2009-01-27 § 18  Dnr KS 2009/46 

Lennart Erikssons motion om vidareutveckling av 
energiutvinning vid reningsverket 

Ärendebeskrivning 

Lennart Eriksson (S) har den 12 januari 2009 lämnat en motion om vidareutveckling av 
energiutvinning vid reningsverket. 

I motionen föreslår Lennart Eriksson att 

1. kommunen utreder verkningarna av avfallskvarnar i hushållen i Kumla kommun, samt 

2. samordnar utredningen med redan tidigare lagd motion. 
Fullmäktiges beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

_____ 

 

 

 
Expediering 

Kommunstyrelsen 

 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 2009-01-27 § 19  Dnr KS 2009/120 

Elisabeth Berglunds motion om att könsneutralisera kommunens 
anslag för yrkeskläder 

Ärendebeskrivning 

Elisabeth Berglund (V) har den 27 januari 2009 lämnat en motion om att könsneutralisera 
kommunens anslag för yrkeskläder. 

I motionen föreslår Elisabeth Berglund att behovet av skyddskläder inom barnomsorgen 
utreds och att medel sedan avsätts utifrån de behov som framkommit. 
Fullmäktiges beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

_____ 

 

 

 
Expediering 

Kommunstyrelsen 

 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 2009-01-27 § 20  Dnr KS 2009/119 

Åsa Häggströms motion om medborgarkontor i Kumla 

Ärendebeskrivning 

Åsa Häggström (V) har den 27 januari 2009 lämnat en motion om medborgarkontor i 
Kumla. 

I motionen föreslår Åsa Häggström att ett medborgarkontor inrättas i Kumla under 
nuvarande mandatperiod. 
Fullmäktiges beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

_____ 

 

 

 
Expediering 

Kommunstyrelsen 

 Utdragsbestyrkande 
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Kumla kommunfullmäktiges protokoll den 27 januari 2009  Bilaga 1 

 
Beslutande Socialdemokraterna Moderata Samlingspartiet
 Sölve Persson Elisabet Centervärn, tjg ers 
 Dan-Åke Moberg Maria Haglund 
 Annica Eriksson Awat Mohammad 
 Björn Eriksson Berry Keller 
 Britt Gelin, tjg ers Elisabet Ekestubbe 
 Lennart Eriksson  
 Gunnel Kask Centerpartiet
 Carl-Gustav Thunström Torbjörn Ahlin 
 Gun-Britt Andersson Anette Friman, tjg ers 
 Lisbet Björklund Per-Arne Mårstad 
 Stefan Svensson Jan Engman §§ 10-20 
 Anna-Kajsa Gullberg Dahl  
 Bert Eriksson Folkpartiet liberalerna
 Eva Wilhelmsson Jan Sundqvist, tjg ers 
 Christer Thörner Herje Fahlén 
 Ing-Marie Andersson, tjg ers Katrin Tensmyr 
 Thomas Bäck, tjg ers  
 Marianne Arvidsson Kristdemokraterna
 Sten Persson Per Holm 
 Kristina Davidsson Jonas Ahlsson, tjg ers 
 Sven-Inge Carlsson Raymonda Kourie 
 Gun-Britt Ahlin Yvonne Kámel 
 Roger Arvidsson  
  Sverigedemokraterna
 Vänsterpartiet  
 Åsa Häggström  
 Elisabeth Berglund  
   
 Miljöpartiet  
 Mats Gunnarsson  
   
   
Ej tjänstgörande ersättare   
   
   
Anmälda förhinder Sven-Arne Karlsson (KD) Göran Arveståhl (M) 
 Katarina Hansson (S) Thomas Andersson (S) 
 Katarina  Öberg (S) Linda Axäng (FP) 
 Marguerite Landin (C) Mats Hellgren (M) 
   
   
Övriga närvarande Lars Claeson, sekr  
 
 

 Utdragsbestyrkande 
 


	Sverigedemokraterna

