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Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Gun-Britt Ahlin (S) 
 Britt Gelin (S) Roger Arvidsson (S) 
 Thomas Bäck (S) Mats Hellgren (M) 
 Annica Ericsson (S) Maria Haglund (M) 
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 Carl-Gustav Thunström (S) Katrin Tensmyr (FP) 
 Gun-Britt Andersson (S) Herje Fahlén (FP) 
 Lisbet Björklund (S) Jan Sundqvist (FP) 
 Anna Kajsa Gullberg Dahl (S) Per Holm (KD) 
 Bert Eriksson (S) Raymonda Kourie (KD) 
 Eva Wilhelmsson (S) Yvonne Kámel (KD) 
 Christer Thörner (S) Camilla Eskilsson (KD) 
 Marianne Arvidsson (S) Elisabeth Berglund (V) 
 Sten Persson (S) Denis Nilsson (V) 
 Kristina Davidsson (S) Jan Nilsson (MP) §§ 20-26 
 Sven-Inge Carlsson (S) Mats Gunnarsson (MP) §§ 27-38 
   
Närvarande, ej tjg ers Mohammed Bahram Hassan (S) Carina Riberg (MP) 
 Jan Nilsson (MP) §§ 27-38   
   
   
   

 
 

Sekreterare ...................................................... §§ 20-38 
 Lars Claeson  

 
Ordförande ...................................................... 
 Sölve Persson 
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 Gun-Britt Andersson                                 Denis Nilsson      
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Kommunfullmäktige 2010-03-15 § 20 Dnr KS 2010/81 

Inkomna skrivelser och rapporter 

Ärendebeskrivning 
KS 2010/81 
Awat Mohammad (M) har i skrivelse inkommen den 20 januari 2010 bland annat avsagt 
sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. 
 
Fullmäktige beslutade den 26 januari 2010, § 14, att godkänna avsägelsen samt begära 
sammanräkning hos länsstyrelsen för att utse ny ledamot i fullmäktige efter Awat 
Mohammad. 
 
Länsstyrelsen har genom beslut från den 5 februari 2010 utsett Elisabet Centervärn (M) 
till ny ledamot efter Awat Mohammad. Länsstyrelsen har också utsett Pekka Lindberg 
(M) till ny ersättare i fullmäktige efter Elisabet Centervärn. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Fullmäktige lägger informationen till handlingarna. 
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Kommunfullmäktige 2010-03-15 § 21 Dnr KS 2010/129 

Avsägelse av kommunala uppdrag - Clas Risberg (M) 

Ärendebeskrivning 
Clas Risberg (M) har i skrivelse inkommen den 3 februari 2010 avsagt sig uppdragen 
som ersättare i kommunfullmäktige respektive ersättare i socialnämnden. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Fullmäktige beviljar avsägelsen och begär sammanräkning hos länsstyrelsen för att utse 
ny ersättare i fullmäktige efter Clas Risberg. 
 
Frågan om ny ersättare i socialnämnden efter Clas Risberg överlämnas till valutskottet. 
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Kommunfullmäktige 2010-03-15 § 22 Dnr KS 2010/212 

Avsägelse av kommunalt uppdrag - Annica Eriksson (S) 

Ärendebeskrivning 
Annica Eriksson (S) har den 10 mars 2010 avsagt sig uppdraget som vice ordförande i 
kultur- och fritidsnämnden från och med den 1 april 2010. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Fullmäktige beviljar avsägelsen och överlämnar frågan om ny vice ordförande i kultur- 
och fritidsnämnden efter Annica Eriksson till valutskottet. 
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Kommunfullmäktige 2010-03-15 § 23 Dnr KS 2010/211 

Avsägelse av kommunalt uppdrag - Mikael Johansson (S) 

Ärendebeskrivning 
Mikael Johansson (S) har den 10 mars 2010 avsagt sig uppdraget som vice ordförande i 
socialnämnden från och med den 1 april 2010. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Fullmäktige beviljar avsägelsen och överlämnar frågan om ny vice ordförande i 
socialnämnden efter Mikael Johansson till valutskottet. 
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Kommunfullmäktige 2010-03-15 § 24 Dnr KS 2010/188 
Interpellation om vilken beräkning som ligger till grund för att 
regeringens politik drabbat Kumla kommun med 55 miljoner 

Ärendebeskrivning 
Maria Haglund (M) har lämnat en interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
Lennart Eriksson (S) om vilken beräkning som ligger till grund för att regeringens 
politik drabbat Kumla kommun med 55 miljoner. 
 
I interpellationen ställer Maria Haglund följande frågor: 
 
1. Vilken beräkning ligger till grund för dessa 55 miljoner kronor? 
2. Varför är dessa 55 miljoner inte beskrivna under rubriken budgetförutsättningarna i 
2010 års budget? 

Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationen får framställas. 
 
Fullmäktige överlämnar interpellationen till kommunstyrelsens ordförande. 
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Kommunfullmäktige 2010-03-15 § 25 Dnr KS 2009/728 
Förslag till yttrande över medborgarförslag - om att införa 
förbud mot odling av genmanipulerade grödor och växter, 
GMO-fri zon 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag har inkommit den 28 oktober 2009 där förslaget är att införa 
förbud mot odling av genmanipulerade grödor och växter såväl som försöksodlingar 
som odlingar i större skala och att Kumla kommun blir en GMO-fri zon.  
 
GMO är inte en traditionell växtförädling. Det handlar om något helt nytt, där man tar 
bort barriärer som alltid funnits mellan olika arter. Man klipper och klistrar i 
arvsmassans DNA-trådar och skapar en mix av olika arter som aldrig skulle kunna 
korsas på naturlig väg. 
 
Kommunfullmäktige remitterade den 16 november 2009, § 192, ett medborgarförslag 
om att införa förbud mot odling av genmanipulerade grödor och växter. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden har efter uppdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 
den 17 november lämnat förslag till yttrande den 26 januari där det framgår att det inte 
ligger inom kommunens kompetensområde att besluta om ett generellt förbud mot att 
odla genmodifierade grödor i Kumla kommun. Det är dock möjligt att ändra villkor i 
arrendeavtal i samband med att dessa förhandlas om för att förbjuda odling av GMO-
grödor på kommunens mark. Kommunen kan även besluta att inte köpa in 
genmodifierade grödor till verksamheten. 

Förvaltningens förslag 
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige  

1. antar yttrandet och att medborgarförslaget bifalls avseende  

2. att inga GMO-grödor ska odlas i den kommunala verksamheten eller på kommunal 
mark. I takt med att arrendeavtal skrivs om ska det skrivas in i avtalen att det inte är 
tillåtet att odla GMO-grödor på den arrenderade marken.  

3. att livsmedel där det av märkningen framgår innehåller GMO-grödor inte ska köpas 
in till kommunal verksamhet. 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår vidare att kommunfullmäktige avslår 
medborgarförslaget avseende  

4. att Kumla kommun utropar sig till GMO-fri zon eftersom detta ligger utanför den 
kommunala kompetensen att besluta om. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt miljö- och byggnadsnämndens förslag. 
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Kommunfullmäktige 2010-03-15 § 25, forts  

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt arbetsutskottets förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige  
 
1. antar yttrandet och beslutar att medborgarförslaget bifalls avseende  
 
2. att inga GMO-grödor ska odlas i den kommunala verksamheten eller på kommunal 
mark. I takt med att arrendeavtal skrivs om ska det skrivas in i avtalen att det inte är 
tillåtet att odla GMO-grödor på den arrenderade marken.  
 
3. att livsmedel där det av märkningen framgår innehåller GMO-grödor inte ska köpas 
in till kommunal verksamhet. 
 
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget avseende  
 
4. att Kumla kommun utropar sig till GMO-fri zon eftersom detta ligger utanför den 
kommunala kompetensen att besluta om. 
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Kommunfullmäktige 2010-03-15 § 26 Dnr KS 2009/794 

Förslag till yttrande över medborgarförslag - matmässa 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag har den 18 november 2009 inlämnats där det föreslås att en 
matmässa anordnas under sommaren 2010 på Kumla torg för boende. 

Förslagsställarna anser att det är viktigt att skapa mötesplatser där människor med olika 
bakgrund lär känna varandra, umgås på ett naturligt sätt och få en inblick i varandras 
kultur. En matmässa - tillsammans med underhållning i form av dans och musik - 
sommartid på Kumla torg kan vara just en sådan mötesplats.  

Förslagsställarna föreslår att små smakportioner säljs till självkostnadspris, att företag 
och föreningar erbjuds att sponsra med pengar, varor eller arbete och att kommunen står 
för övriga kostnader. 

Efter uppdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 12 januari har kultur- och 
fritidsnämnden lämnat förslag till yttrande den 25 januari där kultur- och fritidsnämnden 
ställer sig positiv till förslaget och som resultat av en motion till fullmäktige gällande 
införande av en kumladag för ökad sammanhållning och för att manifestera kommunens 
kraft, kommer en kumladag att arrangeras i augusti 2010. Detta evenemang är tänkt att 
bli årligt återkommande.  

Arrangörer är Kumla kommun i samarbete med Kumla Promotion och föreningar.  En 
matmässa på Kumla torg kan vara en av många aktiviteter denna dag. Olika 
nationaliteter kan presentera sina respektive matkulturer genom smakprov och 
försäljning. 

Den blivande planeringsgruppen för kumladagen kommer att sträva efter att genomföra 
någon form av matmässa i samband med kumladagen. 

Förvaltningens förslag 
Kommunfullmäktige 

1. antar yttrandet, 
2. beslutar att medborgarförslaget därmed är besvarat. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt kultur- och fritidsnämndens förslag. 

Kommunstyrelsens förslag 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
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Kommunfullmäktige 2010-03-15 § 26, forts  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige 

1. antar yttrandet, 
2. beslutar att medborgarförslaget därmed är besvarat. 
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Kommunfullmäktige 2010-03-15 § 27 Dnr KS 2009/790 
Förslag till yttrande över medborgarförslag - bättre belysning 
vid övergångsställen 

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har den 17 november 2009 inlämnats i vilket framförs att 
belysningen vid övergångsställena i Kumla kommun behöver förbättras. 
 
Kommunfullmäktige remitterade den 17 november 2009, § 203, medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav den 12 januari 2010, § 14, tekniska kontoret i 
uppdrag att lämna förslag till yttrande. 
 
Tekniska kontoret har den 26 januari lämnat förslag till yttrande.  
 
Av yttrandet framgår bland annat att Kumla kommun successivt ser över trafikmiljön. 
När kommunen utför arbeten i gatumiljön inkluderas i dessa även trafiksäkerhets-
höjande åtgärder, att förstärka belysningen vid övergångsställen är exempel på sådan 
åtgärd som kan bli aktuell.  

Förvaltningens förslag 
Kommunfullmäktige  
 
1. antar yttrandet 
2. beslutar att medborgarförslaget därmed är besvarat. 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunfullmäktige  
 
1. antar yttrandet 
2. bifaller medborgarförslaget. 

Kommunstyrelsens förslag 
Enligt arbetsutskottets förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige  
 
1. antar yttrandet, 
2. bifaller medborgarförslaget. 
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Kommunfullmäktige 2010-03-15 § 28 Dnr KS 2009/761 
Förslag till yttrande över medborgarförslag - om vidgad 
information om kulturella aktiviteter i Kumla kommun 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige remitterade den 17 november, § 430, ett medborgarförslag om 
vidgad information om kulturella aktiviteter i Kumla. Kultur- och fritidsnämnden har 
fått i uppdrag att lämna förslag till yttrande. 

Förslagsställaren anser att det råder stor brist på marknadsföringen av de 
kulturevenemang som arrangeras i Kumla och föreslår 

1. fler anslagstavlor i centrala Kumla, 
2. anslagstavlorna vid infarterna ska användas mer, 
3. bildas en grupp med intresserade, engagerade och kunniga personer som får analysera 
behovet av vidgad information gällande kulturella aktiviteter i Kumla kommun, 
4. gruppen får möjligheter att lämna förslag till åtgärder. 

Efter uppdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 november 2009 har kultur- 
och fritidsnämnden lämnat förslag till yttrande den 12 januari där det framgår bland 
annat att nämnden arbetar ständigt på att förbättra informationsflödet om vad som 
händer i Kumla och även inom kultursektorn. 

Anslagstavlor finns i centrala Kumla, Hällabrottet, Sannahed, Åbytorp och Hardemo. 
Arrangörer lämnar in affischer till turistbyrån som ombesörjer uppsättningen på 
anslagstavlorna. 

Vid tre av infarterna finns skyltar som hälsar välkommen till Kumla och där arrangörer 
kan, via turistbyrån, boka en plats för att annonsera sina evenemang. Det finns plats för 
fyra evenemang samtidigt. En utredning om nya infartsskyltar har dock nyligen 
påbörjats. 

Kultur- och fritidsnämnden anser att det för närvarande pågår ett samlat arbete och att 
det därför inte är aktuellt att bilda en speciell grupp som analyserar behovet av vidgad 
information när det gäller kulturella aktiviteter i Kumla.  

Förvaltningens förslag 
Kommunfullmäktige 
 
1. antar yttrandet, 
2. beslutar att medborgarförslaget därmed är besvarat. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt kultur- och fritidsnämndens förslag. 



14 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunfullmäktige 2010-03-15 § 28, forts  

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt arbetsutskottets förslag med komplettering i yttrandet att det finns anslagstavlor 
även i Ekeby. 

Kommunfullmäktiges behandling 
Yttrandet är kompletterat enligt beslut i kommunstyrelsen. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige 
 
1. antar yttrandet, 
2. beslutar att medborgarförslaget därmed är besvarat. 
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Kommunfullmäktige 2010-03-15 § 29 Dnr KS 2009/760 

Förslag till yttrande över motion - om regler för konstinköp 

Ärendebeskrivning 
Torbjörn Ahlin (C), Maria Haglund (M), Linda Axäng (FP), Per Holm (KD) och Mats 
Gunnarsson (MP) har den 9 november 2009 lämnat en motion om regler för konstinköp. 
 
I motionen skriver de bland annat att Kumla kommun välförtjänt har fått en tydlig 
konstprofil och att det förutom Konst på hög också handlar mycket om utsmyckningen 
av offentliga miljöer i centralorten. 
 
I motionen föreslår de att Kumla kommun utarbetar och fastställer regler för inköp av 
konstverk, även innefattande inköp till kommunens helägda bolag. 
 
Kommunfullmäktige remitterade den 16 november 2009, § 189, en motion att Kumla 
kommun utarbetar och fastställer regler för inköp av konstverk, även innefattande inköp 
till kommunens helägda bolag. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 17 november 2009, § 431, att uppdra åt 
kommundirektören att lämna förslag till yttrande. 
 
Kommundirektören har den 20 januari 2010 lämnat förslag till svar på motionen, där det 
framgår bland annat att då det blir aktuellt för kommunala inköp av större offentliga 
utsmyckningar kan konstinköpskommittén rådfrågas vad gäller val och placering av 
konstverket. 

Förvaltningens förslag 
Kommunfullmäktige 
 
1. antar yttrandet, 
2. beslutar att motionen därmed är besvarat. 

Arbetsutskottets behandling 
Yrkande 
Maria Haglund (M) och Torbjörn Ahlin (C) yrkar bifall till motionen. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 
 
Reservation 
Maria Haglund (M) och Torbjörn Ahlin (C) reserverar sig. 
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Kommunfullmäktige 2010-03-15 § 29, forts  

Kommunstyrelsens behandling 

Yrkande 
Maria Haglund (M) yrkar bifall till motionen. 
 
Ordförande ställer proposition på yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige 
 
1. antar yttrandet, 
2. beslutar att motionen därmed är besvarat. 
 
Reservation  
Maria Haglund (M), Linda Axäng (FP), Raymonda Kourie (KD), Katrin Tensmyr (FP) 
och Jan Engman (C) reserverar sig till förmån för sitt yrkande. 

Kommunfullmäktiges behandling 
Maria Haglund (M), Torbjörn Ahlin (C) och Per Holm (KD) yrkar bifall till motionen. 
 
Annica Eriksson (S) och Dan-Åke Moberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige 
 
1. antar yttrandet, 
2. beslutar att motionen därmed är besvarad. 
 
Reservationer 
Mats Hellgren (M), Maria Haglund (M), Elisabet Centervärn (M), Berry Keller (M), 
Margareta Engman (M), Torbjörn Ahlin (C), Jan Engman (C), Anette Friman (C), Herje 
Fahlén (FP), Katrin Tensmyr (FP), Jan Sundqvist (FP), Per Holm (KD), Raymonda 
Kourie (KD), Yvonne Kamél (KD), Camilla Eskilsson (KD) och Mats Gunnarsson 
(MP) reserverar sig till förmån för Maria Haglunds, Torbjörn Ahlins och Per Holms 
yrkande. 
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Kommunfullmäktige 2010-03-15 § 30 Dnr KS 2009/762 
Förslag till yttrande över motion - om ensamkommande 
barn/ungdom 

Ärendebeskrivning 
Lennart Eriksson (S), Annica Eriksson (S) och Katarina Hansson (S) har den 10 
november 2009 lämnat en motion om ensamkommande barn. 

I motionen skriver de att allt fler ensamkommande barn kommer till Sverige och att 
många kommuner vägrar att ta emot dessa barn då man inte anser sig ha de kunskaper 
som behövs för ett bra mottagande, trots att behovet är stort. 

I motionen föreslår de att  
1. Kumla kommun snarast utreder möjligheten att ta emot ensamkommande barn. 
2. kommunen senast den 1 maj har tagit fram ett boende och den personal som behövs 
för att ge ensamkommande barn ett värdigt mottagande. 

Kommunfullmäktige remitterade den 16 november 2009, § 190, en motion om 
ensamkommande barn. 

Ulla Lundholm, personalchef och MIA-integrationsenheten har efter uppdrag från 
kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 november 2009 lämnat förslag till svar på 
motionen den 20 januari 2010, där det föreslås att  

1. en överenskommelse sluts med Migrationsverket om att Kumla kommun ska hålla 
boendeplatser tillgängliga för barn och ungdomar utan legal vårdnadshavare i Sverige.  
2. personalchef och MIA får i uppdrag att planera och genomföra ett boende av 
ensamkommande barn och ungdomar utifrån överenskommelsen med Migrationsverket. 
3. utreda eventuellt samarbete med övriga Sydnärkekommuner. 

Förvaltningens förslag 

Kommunfullmäktige 
 
1. antar yttrandet, 
2. beslutar att motionen därmed är besvarat. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag samt bjuder in Ulla Lundholm, personalchef till 
Kommunstyrelsens sammanträde den 3 februari för information om arbetet med 
mottagandet av ensamkommande barn/ungdom.  

Kommunstyrelsens förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 



18 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunfullmäktige 2010-03-15 § 30, forts  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige 
 
1. antar yttrandet, 
2. beslutar att motionen därmed är besvarad. 
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Kommunfullmäktige 2010-03-15 § 31 Dnr KS 2010/142 

Ombudgetering av investeringar från år 2009 till år 2010 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har haft genomgång med företrädare för 
facknämnderna om vilka investeringar som behöver ombudgeteras från år 2009 till 2010 
års budget.  

Förvaltningens förslag 

Kommunfullmäktige  
 
1. godkänner ombudgeteringar enligt förslag, 8 februari, totalt på 25,9 mkr, 
 
2. projekt 0257 (Gång- och cykelvägar sjöparken) i 2010 års budget sänks från 800 tkr 
till 425 tkr, anslaget används till tidigare beslutad investering i gång/cykelväg N. Mos. 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunfullmäktige godkänner ombudgeteringar enligt förslag, 23 februari,  totalt på 
26,3 mkr. Det innebär att investeringsbudgeten för år 2010 kommer att uppgå till 133,9 
mkr.  

Kommunstyrelsens förslag 
Enligt arbetsutskottets förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner ombudgeteringar enligt förslag, 23 februari, totalt på 
26,3 mkr. Det innebär att investeringsbudgeten för år 2010 kommer att uppgå till 133,9 
mkr.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunfullmäktige 2010-03-15 § 32 Dnr KS 2010/143 
Överföring av budgetavvikelser i bokslut för år 2009 till budget 
för år 2010 

Ärendebeskrivning 
Huvudprincipen i Kumla kommun är att 100% av nettoavvikelsen i bokslutet överförs 
till kommande år. Justeringar av överföringen kan förekomma om det finns särskilda 
skäl för det. 

Efter genomgång med företrädare för facknämnderna föreslår kommundirektör och 
ekonomichef att netto 3.229 tkr av 2009 års budgetavvikelser överföres till 2010 års 
budget. 

Förvaltningens förslag 
Kommunfullmäktige godkänner att 3.229 tkr av 2009 års budgetavvikelser överföres till 
2010 års budget. 

Arbetsutskottets behandling 
Yrkande 
Maria Haglund (M) och Torbjörn Ahlin (C) yrkar på följande justeringar och tillägg. 

1. uppdrar till socialnämnden att se över sina kostnader och återkomma till 
arbetsutskottet med en åtgärdsanalys. 

2. uppdrar till ekonomikontoret att ta fram en ny resursfördelningsmodell för 
socialförvaltningen, där lagstadgade åtgärder och behov får en större genomslagskraft 
när resurserna ska tilldelas. 

3. att inte överföra 1068 tkr till kommunstyrelsen utan istället flytta dessa pengar till 
barn- och utbildningsnämnden (överföringen till barn- och utbildningsnämnden blir då  
1 363,4 tkr). 

Annica Eriksson (S) yrkar avslag på punkterna två och tre. Gällande punkt ett så har 
socialnämnden redan ett uppdrag att se över sina kostnader. 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunfullmäktige 

1. godkänner att 3.229 tkr av 2009 års budgetavvikelser överföres till 2010 års budget, 

2. uppdrar till socialnämnden att se över sina kostnader och återkomma till 
arbetsutskottet med en åtgärdsanalys. 

Reservation 
Maria Haglund (M) och Torbjörn Ahlin (C) reserverar sig till förmån för sitt eget 
yrkande gällande punkt två och tre. 
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunfullmäktige 2010-03-15 § 32 forts  

 

Kommunstyrelsens behandling 
Yrkande 
Maria Haglund (M) och Torbjörn Ahlin (C) yrkar på följande justeringar och tillägg. 

1. uppdrar till ekonomikontoret att ta fram en ny resursfördelningsmodell för 
socialförvaltningen, där lagstadgade åtgärder och behov får en större genomslagskraft 
när resurserna ska tilldelas, 
2. att inte överföra 1068 tkr till kommunstyrelsen utan istället flytta dessa pengar till 
barn- och utbildningsnämnden (överföringen till barn- och utbildningsnämnden blir då 
1363,4 tkr). 

Annica Eriksson (S) yrkar avslag på Maria Haglund (M) och Torbjörn Ahlins (C) 
yrkande. 

Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt arbetsutskottets förslag. 

Kommunstyrelsens förslag 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Reservation 
Maria Haglund (M), Torbjörn Ahlin (C), Linda Axäng (FP), Mats Hellgren (M) och Per 
Holm (KD) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande. 

Kommunfullmäktiges behandling 
Maria Haglund (M) yrkar bifall till förslag lämnat i arbetsutskottet enligt punkt 1-3. 

Propositionsordning 
Fullmäktige godkänner följande propositionsordning: 

Bifall till kommunstyrelsens förslag ställs mot avslag. 
Därefter ställs bifall till Maria Haglunds tilläggsförslag punkt 2 och 3 mot avslag. 
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Kommunfullmäktige 2010-03-15 § 32 forts  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige 

1. godkänner att 3.229 tkr av 2009 års budgetavvikelser överföres till 2010 års budget, 
2. uppdrar till socialnämnden att se över sina kostnader och återkomma till 
arbetsutskottet med en åtgärdsanalys. 

Reservationer 
Mats Hellgren (M), Maria Haglund (M), Elisabet Centervärn (M), Berry Keller (M), 
Margareta Engman (M), Torbjörn Ahlin (C), Jan Engman (C), Anette Friman (C), Herje 
Fahlén (FP), Katrin Tensmyr (FP), Jan Sundqvist (FP), Per Holm (KD), Raymonda 
Kourie (KD), Yvonne Kamél (KD), Camilla Eskilsson (KD) och Mats Gunnarsson 
(MP) reserverar sig till förmån för Maria Haglunds, Torbjörn Ahlins och Per Holms 
yrkande. 
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Kommunfullmäktige 2010-03-15 § 33 Dnr KS 2010/195 

Köp av Frejgården 

Ärendebeskrivning 
Kumla kommun har erbjudits möjlighet att köpa Frejgården, av Örebro läns landsting.  
En muntlig överenskommelse har träffats mellan näringslivsdirektör Thage Arvidsson, 
Kumla kommun och landstingsdirektör Bo Andersson, Örebro läns landsting som 
innebär att Frejgården köps för en kostnad om 3,1 mnkr samt där kostnaden för lagfart 
(3% av köpeskillingen) tillkommer och belastas köparen Kumla kommun. 

Kumla kommun och Örebro läns landsting har olika tillvägagångssätt vad gäller 
beslutordning och avtalstecknande. 

Inom Kumla kommun upprättas ett köpekontrakt som gäller under förutsättning att 
beslut fattas av Kommunfullmäktige/kommunstyrelsen. Inom Örebro läns landsting har 
de den omvända tågordningen, att först fattas beslutet av landstingsstyrelsen därefter 
upprättas ett köpekontrakt. 

Mot bakgrund av ovanstående saknas därför köpekontrakt som beslutsunderlag. Till 
ärendet bifogas som underlag för beslutet situationsplan, planritning, kortfattad allmän 
information om Frejgården samt föredragningspromemoria till landstingsstyrelsen 
daterade 15 februari 2010. 

Förvaltningens förslag 

Kommunfullmäktige 

1. köper fastigheten Kumla Skalbaggen 2 med adressen Frejgatan 1, Kumla kommun för 
en köpeskilling om 3 100 000 kronor, 

2. uppdrar till näringslivsdirektören att upprätta erforderliga handlingar för att slutföra 
köpet. 

Kommunstyrelsens förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige 

1. köper fastigheten Kumla Skalbaggen 2 med adressen Frejgatan 1, Kumla kommun för 
en köpeskilling om 3 100 000 kronor, 

2. uppdrar till näringslivsdirektören att upprätta erforderliga handlingar för att slutföra 
köpet. 
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Kommunfullmäktige 2010-03-15 § 34 Dnr KS 2010/212 
Val av ny vice ordförande och ledamot i kultur- och 
fritidsnämnden efter Annica Eriksson (S) 

Ärendebeskrivning 
Annica Eriksson (S) har den 10 mars 2010 avsagt sig uppdraget som vice ordförande i 
kultur- och fritidsnämnden från och med den 1 april 2010. 
 
Valutskottet föreslår att fullmäktige utser Eva Wilhelmsson (S) till ny vice ordförande i 
kultur- och fritidsnämnden. 
 
Valutskottet föreslår också att fullmäktige utser Anneli Roos (S) till ny ledamot i kultur- 
och fritidsnämnden. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Fullmäktige utser Eva Wilhelmsson (S) till ny vice ordförande i kultur- och 
fritidsnämnden från och med den 1 april 2010. 
 
Fullmäktige utser Anneli Roos (S) till ny ledamot i kultur- och fritidsnämnden från och 
med den 1 april 2010. 
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Kommunfullmäktige 2010-03-15 § 35 Dnr KS 2010/211 
Val av ny vice ordförande i socialnämnden efter Mikael 
Johansson (S) 

Ärendebeskrivning 
Mikael Johansson (S) har den 10 mars 2010 avsagt sig uppdraget som vice ordförande i 
socialnämnden från och med den 1 april 2010. 
 
Valutskottet föreslår att fullmäktige utser Annica Eriksson (S) till ny vice ordförande i 
socialnämnden. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Fullmäktige utser Annica Eriksson (S) till ny vice ordförande i socialnämnden från och 
med den 1 april 2010. 
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Kommunfullmäktige 2010-03-15 § 36 Dnr KS 2010/129 

Val av ny ersättare i socialnämnden efter Clas Risberg (M) 

Ärendebeskrivning 
Clas Risberg (M) har i skrivelse från den 3 februari 2010 avsagt sig uppdraget som 
ersättare i socialnämnden. 
 
Valutskottet föreslår att fullmäktige utser Anders Schöllin (M) till ny ersättare i 
socialnämnden. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Fullmäktige utser Anders Schöllin (M) till ny ersättare i socialnämnden. 
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Kommunfullmäktige 2010-03-15 § 37 Dnr KS 2010/188 
Maria Haglunds interpellation om vilken beräkning som ligger 
till grund för att regeringens politik drabbat Kumla kommun 
med 55 miljoner 

Ärendebeskrivning 

Maria Haglund (M) har lämnat en interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
Lennart Eriksson (S) om vilken beräkning som ligger till grund för att regeringens 
politik drabbat Kumla kommun med 55 miljoner. 
 
I interpellationen ställer Maria Haglund följande frågor: 
 
1. Vilken beräkning ligger till grund för dessa 55 miljoner kronor? 
2. Varför är dessa 55 miljoner inte beskrivna under rubriken budgetförutsättningarna i 
2010 års budget? 

Fullmäktige beslutade den 15 mars 2010, § 24, att överlämna interpellationen till 
kommunstyrelsens ordförande. 

Kommunstyrelsens ordförande Lennart Eriksson (S) har skriftligt besvarat 
interpellationen. 

Fullmäktiges behandling 

I debatten yttrar sig Lennart Eriksson (S), Maria Haglund (M), Dan-Åke Moberg (S), 
Annica Eriksson (S), Per Holm (KD) och Mats Hellgren (M). 

Kommunfullmäktiges behandling 

Interpellationen är besvarad. 
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Kommunfullmäktige 2010-03-15 § 38 Dnr KS 2010/120 
Medborgarförslag om att flytta hemtjänstens hus till en 
centralare del av Kumla 

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har den 1 februari 2010 lämnats om att flytta hemtjänstens hus till 
en centralare del av Kumla. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

 


