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Plats och tid Vialundskolan, matsalen, 2010-05-17, klockan 18:30 – 20:20 
  
Beslutande Annica Eriksson (S) Kersti Sandberg (S) 
 Dan-Åke Moberg (S) Mohammed Bahram Hassan (S) 
 Björn Eriksson (S) Mats Hellgren (M) 
 Katarina Hansson (S) Maria Haglund (M) 
 Lennart Eriksson (S) Elisabet Centervärn (M) 
 Gunnel Kask (S) Berry Keller (M) 
 Gun-Britt Andersson (S) Elisabet Ekestubbe (M) 
 Lisbet Björklund (S) Hans Keller (M) 
 Bert Eriksson (S) Torbjörn Ahlin (C) 
 Eva Wilhelmsson (S) Jan Engman (C) 
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 Thomas Andersson (S) Per-Arne Mårstad (C) 
 Marianne Arvidsson (S) Linda Axäng (FP) 
 Sten Persson (S) Herje Fahlén (FP) 
 Sven-Inge Carlsson (S) Katrin Tensmyr (FP) 
 Gun-Britt Ahlin (S) Per Holm (KD) 
 Roger Arvidsson (S) Raymonda Kourie (KD) 
 Britt Gelin (S) Yvonne Kámel (KD) 
 Thomas Bäck (S) Elisabeth Berglund (V) 
 Ing-Marie Andersson (S) Denis Nilsson (V) 
 Vanja Björsson (S) Jan Nilsson (V) 
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Kommunfullmäktige 2010-05-17 § 61 Dnr KS 2010/270 
Kommuninvest ekonomisk förening trettioårigt förlagslån 
2010/2040 

Ärendebeskrivning 
Kommuninvest ekonomisk förening har vid årsstämman 2010-03-25 beslutat förstärka 
kapitaliseringen i det helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB genom att ta 
upp ett förlagslån på högst 1 000 mkr från medlemmarna i föreningen.  
 
Kommuninvest villa ha ett större eget kapital eftersom det 
- Ökar förmågan att klara krissituationer, utan att behöva använda det solidariska 
borgensåtagandet. 
- Innebär att Kommuninvests kapitalisering inte framstår som för svag i jämförelse med 
andra aktörer på marknaden. 
- Säkerställer högsta möjliga rating och därmed kunna uppnå de långsiktigt bästa 
finansieringsvillkoren för medlemmarna. 
 
Kumla kommun har erbjudits att teckna 2,2 mkr av detta förlagslån. Beloppet motsvarar 
Kumla kommuns andel av hela förlagslånet, baserat på vår andel av föreningens kapital. 
Räntan är fördelaktig. Det är också möjligt att därutöver teckna sig för ett extra belopp, 
utöver denna så kallade pro rata-del. Om några medlemmar väljer att inte teckna sin del 
i lånet, kan de medlemmar som tecknat sig för mer än sin del, få extra tilldelning. På 
sådana överteckningsdelar utgår en extra ränta på 2 procentenheter.  
 
Lånets löptid är 30 år, men kan under vissa förutsättningar återbetalas eller återköpas i 
förtid. 

Förvaltningens förslag 
Kommunfullmäktige 

1. beslutar att genom förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening, låna ut 2,2 mkr 
(pro rata-beloppet). 

 
2. uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande Lennart Eriksson (S) och ekonomichef 
Johan Hultgren att i förening underteckna en bindande teckningsanmälan och övriga 
lånehandlingar. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 
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Kommunfullmäktige 2010-05-17 § 61, forts  

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige 

1. beslutar att genom förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening, låna ut 2,2 mkr 
(pro rata-beloppet).   

2. uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande Lennart Eriksson (S) och ekonomichef 
Johan Hultgren att i förening underteckna en bindande teckningsanmälan och övriga 
lånehandlingar. 

Kommunfullmäktiges behandling 
Ekonomichef Johan Hultgren föredrar ärendet. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige 

1. beslutar att genom förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening, låna ut 2,2 mkr 
(pro rata-beloppet), 
 
2. uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande Lennart Eriksson (S) och ekonomichef 
Johan Hultgren att i förening underteckna en bindande teckningsanmälan och övriga 
lånehandlingar. 
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Kommunfullmäktige 2010-05-17 § 62 Dnr 2010/367 
Interpellation om byggnationen av ett nytt badhus vid 
Kumlasjön 

Ärendebeskrivning 
Maria Haglund (M) har lämnat en interpellation till kultur- och fritidsnämndens 
ordförande om byggnationen av ett nytt badhus vid Kumlasjön. 
 
I interpellationen ställer Maria Haglund följande frågor: 
 
- Finns det någon beräkning gjord på driften av det nya badet? 
- Finns det andra kostnader som rör bygget av det nya badet som ännu inte är 
redovisade? 
- Anser du att det hade varit bra att ha den totala kostnaden för badet klar innan beslut 
togs om bygge av det nya badet? 

Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationen får framställas. 
 
Interpellationen överlämnas till kultur- och fritidsnämndens ordförande. 
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Kommunfullmäktige 2010-05-17 § 63 Dnr KS 2010/367 
Svar på interpellation om byggnationen av ett nytt badhus vid 
Kumlasjön 

Ärendebeskrivning 
Maria Haglund (M) har lämnat en interpellation till kultur- och fritidsnämndens 
ordförande om byggnationen av ett nytt badhus vid Kumlasjön. 
 
I interpellationen ställer Maria Haglund följande frågor: 
 
- Finns det någon beräkning gjord på driften av det nya badet? 
- Finns det andra kostnader som rör bygget av det nya badet som ännu inte är 
redovisade? 
- Anser du att det hade varit bra att ha den totala kostnaden för badet klar innan beslut 
togs om bygge av det nya badet? 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 17 maj 2010, § 62, att överlämna interpellationen 
till kultur- och fritidsnämndens ordförande. 
 
Kultur- och fritidsnämndens ordförande Björn Eriksson (S) har skriftligt besvarat 
interpellationen. 

Kommunfullmäktiges behandling 
I debatten yttrar sig Björn Eriksson (S), Maria Haglund (M), Dan-Åke Moberg (S), 
Mats Hellgren (M), Lennart Eriksson (S), Per Holm (KD), Torbjörn Ahlin(C), Katarina 
Hansson (S) och Linda Axäng (FP). 

Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationen är besvarad. 
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Kommunfullmäktige 2010-05-17 § 64 Dnr KS 2010/349 

Ny ersättare i kommunfullmäktige 

Ärendebeskrivning 
Rezan Zamdar (M) har i skrivelse inkommen den 1 april 2010 avsagt sig uppdraget som 
ersättare i kommunfullmäktige. 
 
Fullmäktige beslutade den 19 april 2010, § 40, att godkänna avsägelsen och begära 
sammanräkning hos länsstyrelsen för att utse ny ersättare i fullmäktige efter Rezan 
Zamdar. 
 
Länsstyrelsen har genom beslut från den 27 april 2010 utsett Hans Keller (M) till ny 
ersättare efter Rezan Zamdar. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna. 
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Kommunfullmäktige 2010-05-17 § 65 Dnr  

Revisionsrapport - uppföljning av revisionsrapporter 

Ärendebeskrivning 
Kumla kommuns revisorer har översänt rapport från Deloitte om uppföljning av 
revisionsrapporterna "Beviljad och utförd tid i hemtjänsten" och "Vård och omsorg vid 
Kungsgårdens äldreboende". 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige lägger rapporten till handlingarna. 
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Kommunfullmäktige 2010-05-17 § 66 Dnr KS 2010/137 
Rapport från socialnämnden över ej verkställda beslut,  
kvartal 4 2009 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har översänt rapport över ej verkställda beslut inom socialtjänsten för 
kvartal 4 2009. Vid rapporteringstillfället, den 31 december 2009,  fanns sex ej 
verkställda beslut att rapportera. Ett av dessa återfinns inom LSS (lag om stöd och 
service till vissa funktionshindrade) och resterande fem inom IFO (individ- och 
familjeomsorgen). 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige lägger rapporten till handlingarna. 
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Kommunfullmäktige 2010-05-17 § 67 Dnr KS 2010/329 
Rapport från socialnämnden över ej verkställda beslut,  
kvartal 1 2010 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har översänt rapport över ej verkställda beslut inom socialtjänsten för 
kvartal 1 2010. Vid rapporteringstillfället, den 31 mars 2010, fanns ett ej verkställt 
beslut att rapportera. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige lägger rapporten till handlingarna. 
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Kommunfullmäktige 2010-05-17 § 68 Dnr KS 2009/862 

Plan-, bygg- och bostadsprogram 2010-2012 

Ärendebeskrivning 
Plan-, bygg- och bostadsprogrammet upprättas årligen och beskriver de närmaste årens 
planerings- och exploateringsverksamhet. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 15 december 2009 att skicka 
programmet på remiss till berörda. 
 
Förslaget skickades den 12 januari 2010 till bostads- och villaföretag, förvaltare, 
nämnder, politiska partier med flera, totalt ca 60 st.  
 
Barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, miljö- och 
byggnadsnämnden, tekniska kontoret, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Moderaterna 
och Folkpartiet, Kumla bostäder AB, SAKAB och Socialdemokraterna har lämnat 
synpunkter på förslaget. 
 
Miljö- och byggnadskontoret har i tjänsteutlåtande daterat den 22 mars kommenterat 
inkomna synpunkter till förslag till plan-, bygg- och bostadsprogram för åren 2010-2012 
 
Med de föreslagna justeringarna och kompletteringarna föreslår miljö- 
byggnadskontoret att programmet godkänns och skickas till kommunfullmäktige för 
antagande. 

Förvaltningens förslag 
Kommunfullmäktige antar plan-, bygg- och bostadsprogram 2010-2012. 

Arbetsutskottets behandling 
Yrkande 
 
Maria Haglund (M) och Torbjörn Ahlin (C) yrkar på justeringar i programmet 
 
1. sidan 12 ny punkt (C), förorda en förtätning västerut räknat från centralortens västra 
utkant mot Åbytorp. Det är viktigt att vi ser över bostadsområden i förhållande till de 
skolor vi har så att avståndet mellan skolor och bostäder inte blir för långt, 
 
2. sidan 14-38 (C), Ekobyar, natursköna tomter. Denna detaljplan bör få prioritet A. 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att arbetsutskottet beslutar att 
avslå yrkandena. 
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Kommunfullmäktige 2010-05-17 § 68, forts  

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Reservation 
Maria Haglund (M) och Torbjörn Ahlin (C) reserverar sig. 

Kommunstyrelsens behandling 
Yrkande 
Torbjörn Ahlin (C), Maria Hagkund (M), Mats Hellgren (M), Linda Axäng (FP) och Per 
Holm (KD) yrkar 

1. bifall till reservationen, 
2. prioritering av punkt 23 på sidan 13 gällande Kumlaby ska ändras till prioritet (A). 

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

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige antar plan-, bygg- och bostadsprogram 2010-2012. 

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

Kommunfullmäktiges behandling 
Yrkanden 
Maria Haglund (M), Torbjörn Ahlin (C), Per Holm (KD) och Linda Axäng (FP) yrkar 
bifall till i kommunstyrelsen lämnad reservation. 
 
Maria Haglund (M) yrkar att texten på sidan 22 under rubriken Äldre kompletteras med 
följande text: "Dessutom behöver ett nytt vårdboende/gruppboende färdigställas inom 
den närmaste 5-årsperioden". 
 
Torbjörn Ahlin (C), Per Holm (KD) och Linda Axäng (FP) yrkar bifall till Maria 
Haglunds tilläggsyrkande. 
 
Lennart Eriksson (S) och Elisabeth Berglund (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Lennart Eriksson (S) yrkar avslag på Maria Haglunds tilläggsyrkande. 
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Kommunfullmäktige 2010-05-17 § 68, forts  

Propositionsordning 
Fullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
 
Bifall till kommunstyrelsens förslag utom i de delar där motförslag finns ställs mot 
avslag. 
 
Därefter ställs bifall till Maria Haglunds m fl yrkande, det vill säga reservation lämnad i 
kommunstyrelsen, mot avslag. 
 
Därefter ställs bifall till Maria Haglunds tilläggsyrkande mot avslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar plan-, bygg- och bostadsprogram 2010-2012. 
 
Reservationer 
Maria Haglund (M), Mats Hellgren (M), Elisabet Centervärn (M), Berry Keller (M), 
Elisabet Ekestubbe (M), Hans Keller (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), Yvonne Kámel (KD) 
och Jan Nilsson (MP) reserverar sig till förmån för Maria Haglunds m fl yrkande. 
 
Maria Haglund (M), Mats Hellgren (M), Elisabet Centervärn (M), Berry Keller (M), 
Elisabet Ekestubbe (M), Hans Keller (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), Yvonne Kámel (KD) 
och Jan Nilsson (MP) reserverar sig till förmån för Maria Haglunds tilläggsyrkande. 
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Kommunfullmäktige 2010-05-17 § 69 Dnr KS 2010/326 

Exploateringskalkyl Södra Via  

Ärendebeskrivning 
Tekniska kontoret har den 14 april 2010 inkommit med en exploateringskalkyl för 
industriområdet i Södra Via.  
 
Området exploateras för att skapa möjlighet för företag att etablera sig. För närvarande 
pågår samråd gällande detaljplanen och parallellt med detta  har områdets västra del 
projekterats och en exploateringskalkyl har upprättats. 
 
Kalkylen visar bland annat på intäkter av försäljning av tomt och anslutningsavgifter 
VA. 

Förvaltningens förslag 
Kommunfullmäktige  
 
1. godkänner investeringskalkylen, 
2. ger tekniska kontoret i uppdrag att genomföra projektet, 
3. reserverar investeringsmedel för projektet. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige  
 
1. godkänner investeringskalkylen, 
2. ger tekniska kontoret i uppdrag att genomföra projektet, 
3. reserverar investeringsmedel för projektet. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige  
 
1. godkänner investeringskalkylen, 
2. ger tekniska kontoret i uppdrag att genomföra projektet, 
3. reserverar investeringsmedel för projektet. 
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Kommunfullmäktige 2010-05-17 § 70 Dnr KS 2010/335 
Årsredovisning 2009 - Stiftelsen Svenska Skoindustrimuseet i 
Kumla 

Ärendebeskrivning 
Stiftelsen Svenska Skoindustrimuseet i Kumla har den 26 april 2010 inkommit med 
årsredovisning för år 2009. 

Förvaltningens förslag 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för år 2009. 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunfullmäktige lägger årsredovisningen för 2009 till handlingarna. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige lägger årsredovisningen för 2009 till handlingarna. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige lägger årsredovisningen för 2009 till handlingarna. 
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Kommunfullmäktige 2010-05-17 § 71 Dnr KS 2010/336 

Försäljning av del av fastighet Kumla Kumla 13:89 

Ärendebeskrivning 
Köpekontrakt har upprättats där Kumla kommun säljer del av fastigheten Kumla Kumla 
13:89. 

Fastighetens areal utgör ca 10 100 kvm och är obebyggd industrimark och är belägen 
vid Norra Mos Företagspark etapp 4. Köpare är Mellansvenska Förvaltnings AB, 
köpesumma 1 262 000 kronor.  

Köparen står för avstyckningskostnaderna samt del av kostnaderna för den 
kompletterande arkeologiska utredning som behöver utföras på den aktuella tomten, till 
ett belopp om maximalt 400 000 kronor. 

Förvaltningens förslag 
Kommunfullmäktige 

1. godkänner köpekontraktet gällande försäljning av del av fastigheten Kumla Kumla 
13:89, 

2. budgeterar i investeringsbudgeten för kommunfullmäktige en inkomst om  
1 262 000 kr för ovanstående fastighetsförsäljning. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige 

1. godkänner köpekontraktet gällande försäljning av del av fastigheten Kumla Kumla 
13:89, 

2. budgeterar en inkomst i investeringsbudgeten för kommunfullmäktige om 1 262 000 
kr för ovanstående fastighetsförsäljning. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige 

1. godkänner köpekontraktet gällande försäljning av del av fastigheten Kumla Kumla 
13:89, 

2. budgeterar en inkomst i investeringsbudgeten för kommunfullmäktige om 1 262 000 
kr för ovanstående fastighetsförsäljning. 
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Kommunfullmäktige 2010-05-17 § 72 Dnr KS 2010/339 
Medborgarförslag om att göra i ordning vattendammen i 
Smedstorp 

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har den 27 april 2010 lämnats om att göra i ordning 
vattendammen i Smedstorp. 
 
I medborgarförslaget står det bland annat att anläggandet av en vattendamm i Smedstorp 
påbörjades för ett antal år sedan men att dammen inte fungerat såsom det  var tänkt.  
 
Förslagsställaren föreslår att dammen nu görs i ordning enligt den ursprungliga tanken. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

 
 


