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Kommunfullmäktige 2009-03-16 § 45  Dnr KS 2009/215 

Dnr KS 2009/216 

Inkomna skrivelser och rapporter 

Ärendebeskrivning 

Kumla kommuns revisorer har översänt rapporter från Deloitte om granskning av 
chefsförsörjningen samt granskning av handläggning och dokumentation inom individ- 
och familjeomsorgen. 

_____ 

 
 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-02-24 § 74    

Kommunstyrelsen 2009-03-04 § 50  

Kommunfullmäktige 2009-03-16 § 46 Dnr KS 2009/116 

Medborgarförslag om att göra mer för att göra Kumla attraktivt 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige remitterade den 27 januari 2009 ett medborgarförslag från Ebba 
Eskilsson om att Kumla kommun borde göra mer för att göra Kumla mer attraktivt. 

Arbetsutskottet gav den 3 februari 2009 kommundirektör Annika Hallberg i uppdrag 
att lämna förslag till yttrande. 

Kommundirektören har den 9 februari 2009 lämnat ett förslag till yttrande. 

Av yttrandet framgår bland annat att Kumla kommun har ett stort och varierat utbud av 
upplevelser som riktar sig till både vuxna och barn. Bland annat nämns teater, 
konserter och konstutställningar. 

Av yttrandet framgår också att ungdomar som vill arrangera ett evenemang i egen regi 
finns möjlighet att söka bidrag från stöd till ungdomar i Kumla, även kallat STUK. 

Kommunledningskontorets föreslår att kommunfullmäktige antar yttrandet och bifaller 
medborgarförslaget. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige antar yttrandet och bifaller medborgarförslaget. 

Maria Haglund (M) och Torbjörn Ahlin (C) lämnar ett särskilt yttrande som bifogas 
protokollet. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige antar yttrandet och bifaller medborgarförslaget. 

Maria Haglund (M), Göran Arveståhl (M), Torbjörn Ahlin (C), Linda Axäng (FP) och 
Per Holm (KD) lämnar ett särskilt yttrande som bifogas protokollet. 

Fullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar yttrandet och bifaller medborgarförslaget. 
_____ 
Expediering 

Ebba Eskilsson 

 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-02-24 § 75  

Kommunstyrelsen 2009-03-04 § 51  

Kommunfullmäktige 2009-03-16 § 47 Dnr KS 2008/413 

Medborgarförslag om internetcafé 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige remitterade den 17 november 2008, § 135, ett medborgarförslag 
från Patrik Samén om internetcafé i Kumla. 

Patrik Samén tycker att det behövs ett internetcafé i Kumla dels för turister, dels för 
dem som inte har dator hemma. 

Kultur och fritidsnämnden har den 11 februari 2009 inkommit med ett förslag till 
yttrande. 

Enligt yttrandet framgår att det på Kumla bibliotek finns ett antal publika datorer, där 
man kostnadsfritt har tillgång till Internet. Antalet datorer där utökas successivt och 
tanken är att placera ut minst ett par stycken i ungdomscafét Café o Le. 

Av yttrandet framgår också att det i övrigt inte finns några planer på att starta 
internetcafé från kommunens sida. Däremot välkomnas privata initiativ, speciellt av 
ungdomar. 

Kultur- och fritidsnämnden förslår 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 

Patrik Samén 
Kultur- och fritidsnämnden 

 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-02-24 § 77    

Kommunstyrelsen 2009-03-04 § 52  

Kommunfullmäktige 2009-03-16 § 48 Dnr KS 2008/412 

Medborgarförslag om bättre öppettider på biblioteket 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige remitterade den 17 november 2008, § 134, ett medborgarförslag 
från Tobias Tholf om bättre öppettider på biblioteket. 

Tobias önskar att biblioteket är öppet längre på kvällarna för att han och andra 
studerande eller arbetande ska få ökade möjligheter att besöka biblioteket. 

Enligt kultur- och fritidsnämndens förslag till yttrande styrs bibliotekets öppettider av 
efterfrågan så långt det är möjligt. 

Av yttrandet framgår också att längre öppethållande på kvällarna för närvarande inte är 
aktuellt. 

Kultur- och fritidsnämnden förslår 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 

Tobias Tholf 
Kultur- och fritidsnämnden 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-02-24 § 78    

Kommunstyrelsen 2009-03-04 § 53  

Kommunfullmäktige 2009-03-16 § 49 Dnr KS 2008/411 

Medborgarförslag om nytt ungdomscafé 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige remitterade den 17 november 2008, § 133, ett medborgarförslag 
från Sophie Tanha och Isabell Broman om ett nytt ungdomscafé i Kumla. 

Isabell och Sophie önskar att det fanns ett ungdomscafé att gå till på helgerna med fika 
och livemusik som ligger någorlunda centralt i Kumla. 

Kultur- och fritidsnämnden har den 11 februari 2009 inkommit med ett förslag till 
yttrande. 

Av yttrandet framgår att det redan idag finns många mötesplatser för ungdomar i 
Kumla som till exempel ungdomscaféet Café o Le, som planerar att utöka sin 
verksamhet med mera musik och ett antal publika datorer. Ett allaktivitetshus håller 
också på att ta form i centrala Kumla. Allaktivitetshuset har stora 
utvecklingsmöjligheter och där har ungdomar stora möjligheter att vara med och 
påverka. 

Av yttrandet framgår också att det för närvarande inte finns några planer att öppna 
ungdomscafé från kommunens sida. Däremot välkomnas privata initiativ, speciellt av 
ungdomar. 

Kultur- och fritidsnämnden förslår 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 

Isabell Broman 
Sophie Tanha 
Kultur- och fritidsnämnden 

 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-02-24 § 79    

Kommunstyrelsen 2009-03-04 § 54  

Kommunfullmäktige 2009-03-16 § 50 Dnr KS 2008/400 

Medborgarförslag om framtida äldreboende 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige remitterade den 17 november 2008, § 136, ett medborgarförslag 
från Kjell Hellberg om framtida äldreboende. 

I medborgarförslaget föreslår Kjell Hellberg att: 

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

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

Socialnämnden har den 9 februari 2009 inlämnat ett förslag till yttrande. 

Av yttrandet framgår bland annat att antalet boendeplatser i särskilt boende är bra 
anpassat till de behov som finns i kommunen. Under de kommande åren kommer inte 
heller gruppen som är 75 år och äldre att öka i antal. 

Av yttrandet framgår också att det idag finns fungerande kanaler för att kunna påverka 
för de grupper som nämns i medborgarförslaget. Samverkan med facken, sociala rådet 
och brukarrådet är exempel på detta. 

Socialnämnden förslår att kommunfullmäktige antar yttrandet och att 
medborgarförslaget därmed anses som bifallet. 
Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige antar yttrandet och medborgarförslaget får därmed anses som 
bifallet. 
Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige antar yttrandet och bifaller medborgarförslaget. 
Fullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar yttrandet och medborgarförslaget får därmed anses som 
bifallet. 

______ 
Expediering 

Kjell Hellberg 
Socialnämnden 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-02-24 § 80    

Kommunstyrelsen 2009-03-04 § 55  

Kommunfullmäktige 2009-03-16 § 51 Dnr KS 2008/397 

Medborgarförslag om nya mörkläggningsgardiner på Vialundskolan 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige remitterade den 17 november, § 137, ett medborgarförslag från 
Jens Andersson m fl om nya mörkläggningsgardiner på Vialundskolan. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 november 2008, § 385, att uppdra åt 
barn- och utbildningsnämnden att lämna förslag till yttrande. 

Av yttrandet framgår bland annat att det är rektor och inte kommunfullmäktige som 
beslutar om det är möjligt att köpa in mörkläggningsgardiner på Vialundskolan. 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar yttrandet och 
medborgarförslaget därmed är besvarat. 
Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige antar yttrandet och medborgarförslaget är därmed besvarat. 
Kommunstyrelsens förslag 

Enligt arbetsutskottet. 
Kommunfullmäktige 

Yrkanden 

Katarina Hansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Fullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar yttrandet och medborgarförslaget är därmed besvarat. 

_____ 
Expediering 

Jens Andersson 
Barn- och utbildningsnämnden 

 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-02-24 § 81    

Kommunstyrelsen 2009-03-04 § 56  

Kommunfullmäktige 2009-03-16 § 52 Dnr KS 2008/267 

Medborgarförslag om att miljöstationen på Svalan 6, Västra 
Bangatan, utökas med en station för trädgårdsavfall 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade den 7 oktober 2008 ett medborgarförslag 
om att miljöstationen på Svalan 6, Västra Bangatan ska utökas med en station för 
trädgårdsavfall. Enligt förslaget blir miljövinsterna stora eftersom personer boende i 
centrala Kumla slipper åka tur och retur till Kvarntorp för att slänga trädgårdsavfall. 
Miljö- och byggnadskontoret har den 10 februari 2009 lämnat förslag till yttrande. 
Av yttrandet framgår bland annat att det i dagsläget är inte är aktuellt att möjliggöra 
lämnande av trädgårdsavfall på återvinningsstationer i kommunen. Det är mycket 
viktigt att trädgårdsavfallet är rent eftersom ris från trädgårdar körs till pappersbruk 
och askan som bildas vid förbränning sprids i skogen. Det krävs på grund av detta 
omfattande skötsel för att få stationer för trädgårdsavfall att fungera väl och 
bemanning av stationen kan vara nödvändigt. 
Av yttrandet framgår också att det i framtiden eventuellt kan bli möjligt att 
uppsamlingsfordon ställs ut i olika delar av kommunen under en avgränsad period, 
några dagar eller en vecka. Syftet är att precis som vid grovsophämtningen – ge 
hushållen möjlighet att passa på att städa i trädgården och få riset bortkört. Som ett 
första test av metoden ställde tekniska kontoret upp en sopbil på torget där 
kommuninvånarna kunde lämna sina julgranar. 
Miljö- och byggnadsnämnden 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 
Herje Fahlén (FP) föreslår att fullmäktige beslutar att anlägga en station för ris- och 
kompostavfall. 
Carl-Gustav Thunström (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Fullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar yttrandet och medborgarförslaget är därmed besvarat. 
Reservationer 
Linda Axäng (FP), Herje Fahlén (FP), Katrin Tensmyr (FP), Mats Gunnarsson 
(MP),Mats Hellgren (M) och Per-Arne Mårstad (C) reserverar sig till förmån för Herje 
Fahléns yrkande. 
_____ 
Expediering 
Lennart Björk 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-02-24 § 82    

Kommunstyrelsen 2009-03-04 § 57  

Kommunfullmäktige 2009-03-16 § 53 Dnr KS 2008/410 

Medborgarförslag om bättre belysning på Brånstavägen 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige remitterade den 17 november 2008, § 132, ett medborgarförslag 
från Agnes Parbratt om bättre belysning på Brånstavägen. 

Agnes Parbratt föreslår att belysning iordningställs på ett avsnitt av länsväg 647 
(Brånstavägen). Det aktuella vägavsnittet sträcker sig från cirkulationsplatsen där väg 
647 möter Östra leden och vidare österut till Brånsta. Som skäl för denna utbyggnad 
anges bland annat att det kan vara svårt att se den stundtals hala vägen i mörkret samt 
att belysning ökar känslan av trygghet.  

Tekniska kontoret har av kommunstyrelsens arbetsutskott, den 25 november 2008, § 
380, fått i uppdrag att lämna förslag till yttrande. 

Tekniska kontoret har den 17 februari 2009 lämnat förslag på yttrande. 

Av yttrandet framgår bland annat att Kumla kommun har väghållningsansvar för vissa 
vägsträckningar, medan Vägverket har sådant ansvar för andra vägarpartier. Det i 
medborgarförslaget beskrivna vägavsnittet är en av de sträckningar som Vägverket 
ansvarar för.  

Vägverket har hittills inte haft för avsikt att bekosta belysning vid detta vägavsnitt. 
Kumla kommun kan ändå välja att på egen hand finansiera belysning på den 
sträckningen, men bör i första hand prioritera vägar inom kommunens 
väghållningsområde.  

Då resurser inte finns till att genomföra alla satsningar som är önskvärda bör 
kommunen avstå från att på egen bekostnad iordningställa belysning vid den i 
medborgarförslaget beskrivna vägsträckningen. 

Kumla kommun ska dock fästa Vägverkets uppmärksamhet vid behovet av att bygga 
ut belysning när det gäller den aktuella sträckningen då Vägverket har 
väghållningsansvar för denna del av väg 647 (Brånstavägen).  

Tekniska kontoret föreslår att kommunfullmäktige antar yttrandet och att 
medborgarförslaget därmed är besvarat. 
Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige antar yttrandet och medborgarförslaget är därmed besvarat. 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2009-03-04 § 57, forts  

Kommunfullmäktige 2009-03-16 § 53, forts  
 
Kommunstyrelsen

Förslag 

Annica Eriksson (S) föreslår att ordet bör ska bytas ut mot ska i följande mening i 
förslaget: 

Kumla kommun ska dock fästa Vägverkets uppmärksamhet vid behovet av att bygga ut 
belysning när det gäller den aktuella sträckningen då Vägverket har 
väghållningsansvar för denna del av väg 647 (Brånstavägen). 
Kommunstyrelsens förslag 

Enligt arbetsutskottet, med föreslagen justering. 
Fullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar yttrandet med Annica Erikssons ändringsförslag. 

_____ 
Expediering 

Agnes Parbratt 
Tekniska kontoret 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-02-24 § 83    

Kommunstyrelsen 2009-03-04 § 58  

Kommunfullmäktige 2009-03-16 § 54 Dnr KS 2009/206 

Maria Haglunds motion om vattenautomater 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige remitterade den 17 december 2007, § 167, en motion om 
vattenautomater inlämnad av Maria Haglund (M), Linda Axäng (FP), Mats 
Gunnarsson (MP), Per Holm (KD) och Torbjörn Ahlin (C). 

I motionen föreslår de att fullmäktige uppdrar åt tekniska kontoret att: 

1. undersöka möjligheten att installera vattenautomater som kopplas till 
vattenledningen i kommunens byggnader, samt 

2. om det är ekonomiskt försvarbart installera dessa automater och vid dessa 
marknadsföra Kumlas vatten. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 8 januari 2008, § 18, att ge 
kommunledningskontoret i uppdrag att lämna förslag till yttrande. 

Kommunledningskontoret har den 17 februari 2009 lämnat ett förslag till yttrande. 

Av yttrandet framgår bland annat att fördelarna med att placera ut vattenautomater bör 
ställas i förhållande till de investeringsutgifter som blir aktuella om vattenautomater 
installeras, samt mot risken för vattenskador vid vattenläckage. 

Av yttrandet framgår också att respektive förvaltning rimligen kan avgöra om det inom 
dess verksamhet finns behov av vattenautomater. Om viss förvaltning bedömer att 
vattenautomater bör införskaffas blir det också upp till den aktuella förvaltningen att 
hantera frågan om finansiering / hyra och installation av vattenautomaterna i fråga. 

Kommunledningskontorets föreslår att kommunfullmäktige antar yttrandet och att 
motionen därmed är besvarad. 
Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige antar yttrandet och motionen är därmed besvarad. 
Kommunstyrelsens förslag 

Enligt arbetsutskottet. 
Kommunfullmäktige 
Yrkanden 
Maria Haglund (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Fullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar yttrandet och motionen är därmed besvarad. 

_____ 

 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-02-24 § 76    

Kommunstyrelsen 2009-03-04 § 59  

Kommunfullmäktige 2009-03-16 § 55 Dnr KS 2008/278 

Katarina Hansson och Stefan Svenssons motion angående intyg om 
barns frånvaro från förskola och skola 

Ärendebeskrivning 

Katarina Hansson och Stefan Svensson (S) har inkommit med en motion angående 
intyg om barns frånvaro från skola och skola, daterad den 1 september 2008. I 
motionen föreslår de att personalen inom förskolan och skolan inte ska skriva på intyg 
till Försäkringskassan gällande barns frånvaro. 

Motionärerna uttrycker i sin motion farhågor bland annat för att intygsskrivandet ska ta 
tid från det pedagogiska arbetet. Rent praktiskt har Kumla kommun valt att låta 
respektive avdelning/grupp ansvara för att styrka frånvaron när vårdnadshavaren så 
begär.  

I ett yttrande från Kommundirektör Annika Hallberg daterat den 17 januari 2009 
framgår att någon laglig möjlighet för Kumla kommun att vägra att styrka frånvaron 
finns inte. Det står emellertid huvudmannen, Kumla kommun, fritt att själv bestämma 
vem eller vilka som ska hantera styrkandet av frånvaron.  

Om Barn- och utbildningsnämnden anser att situationen eller kvaliteten inom 
verksamheten försämrats, föreligger det inga hinder för nämnden att besluta om en 
annorlunda hantering av styrkandet om frånvaron. Ett exempel på en möjlig förenkling 
av detta arbetsmoment är ett införande av digital frånvarohanterare, vilket därmed 
skulle möjliggöra koncentration av arbetsmoment till ett fåtal personer. 

Det finns anledning att påpeka för staten att den sedan lång tid tillbaka 
överenskommelsen mellan staten och svenska kommunförbundet om att staten ger full 
kostnadstäckning till kommunerna för de åtaganden som skjuter över från stat till 
kommun ska ske. Den nuvarande regeringen har inte gett någon ersättning till 
kommunerna för detta åtagande, det finns all anledning för kommunen att i en 
skrivelse till regeringen påtala denna princip och begära kostnadstäckning för de ökade 
åtagande som man tvingats vidta. 

Kommunledningskontorets föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i 
uppdrag att utarbeta en skrivelse ställd till regeringen i enlighet med berörda delar i 
yttrandet och i och med detta anse motionen besvarad. 
Arbetsutskottet 

Yrkanden 

Maria Haglund (M) yrkar att motionens att-sats och därmed motionen avslås.  

 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-02-24 § 76, forts  

Kommunstyrelsen 2009-03-04 § 59, forts  

Kommunfullmäktige 2009-03-16 § 55 , forts  
 
Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta en skrivelse ställd till 
regeringen i enlighet med berörda delar i yttrandet och i och med detta anse motionen 
besvarad. 
Reservationer 

Maria Haglund (M) och Torbjörn Ahlin (C) reserverar sig till förmån för Haglunds 
yrkande. 
Kommunstyrelsen

Yrkanden 

Torbjörn Ahlin (C), Maria Haglund (M), Göran Arveståhl (M), Linda Axäng (FP) och 
Per Holm (KD) yrkar bifall till Haglunds yrkande från arbetsutskottet. 
Kommunstyrelsens förslag 
Enligt arbetsutskottet. 
Reservationer 
Torbjörn Ahlin (C), Maria Haglund (M), Göran Arveståhl (M), Linda Axäng (FP) och 
Per Holm (KD) reserverar sig till förmån för sitt yrkande. 
Kommunfullmäktige 

Yrkanden 

Katarina Hansson (S), Lennart Eriksson (S) och Dan-Åke Moberg (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Maria Haglund (M), Linda Axäng (FP), Torbjörn Ahlin (C) och Per Holm (KD) yrkar 
bifall till lämnad reservation i kommunstyrelsen. 
Fullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta en skrivelse ställd till 
regeringen i enlighet med berörda delar i yttrandet och i och med detta anse motionen 
besvarad. 
Reservationer 

Mats Hellgren (M), Maria Haglund (M), Awat Mohammad (M), Berry Keller (M); 
Elisabet Ekestubbe (M), Elisabet Centervärn (M), Torbjörn Ahlin (C), Jan Engman 
(C), Per-Arne Mårstad (C); Anna Adolfsson (C), Linda Axäng (FP), Herje Fahlén 
(FP), Katrin Tensmyr (FP), Per Holm (KD), Sven-Arne Karlsson (KD), Raymonda 
Kourie (KD), Yvonne Kámel (KD) och Mats Gunnarsson (MP) reserverar sig till 
förmån för lämnad reservation i kommunstyrelsen. 

_____ 

 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-02-24 § 84    

Kommunstyrelsen 2009-03-04 § 60  

Kommunfullmäktige 2009-03-16 § 126 Dnr KS 2008/366 

Torbjörn Ahlins m fl motion angående 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. 
Fullmäktiges beslut 2008-11-17 och 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. 

 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-02-24 § 84, forts    

Kommunstyrelsen 2009-03-04 § 60, forts  

Kommunfullmäktige 2009-03-16 § 126, forts  
 
Arbetsutskottet 

Yrkanden 

Torbjörn Ahlin (C) yrkar att näringslivsdirektören med hjälp av teknisk chef omarbetar 
svaret och ytterligare beaktar även andra alternativ än etanol. 
Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige antar yttrandet och motionen anses därmed vara besvarad. 
Reservationer 

Torbjörn Ahlin (C) och Maria Haglund (M) reserverar sig till förmån för Ahlins 
yrkande. 
Kommunstyrelsen

Yrkanden 
Torbjörn Ahlin (C) yrkar att näringslivsdirektören med hjälp av teknisk chef omarbetar 
svaret och ytterligare beaktar även andra alternativ än etanol. 

Annica Eriksson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
Kommunstyrelsens förslag 
Enligt arbetsutskottet. 
Reservationer 
Torbjörn Ahlin (C), Maria Haglund (M), Göran Arveståhl (M), Linda Axäng (FP) och 
Per Holm (KD) reserverar sig till förmån för Ahlins yrkande. 
Kommunfullmäktige 

Yrkanden 

Torbjörn Ahlin (C) och Maria Haglund (M) yrkar i första hand att ärendet 
återremitteras med följande skriftliga motivering: 

”I motionen föreslås att Kumla kommun genomför till näringslivet riktad 
marknadsföring av Kumla som lämplig ort för etanolfabrik eller anläggning för 
produktion av annat biodrivmedel. 

Motionssvaret uppehåller sig i huvudsak vid alternativet etanol medan andra 
biodrivmedel inte berörs mer än i förbigående”. 

Om fullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag yrkar Torbjörn Ahlin och Maria 
Haglund bifall till motionen. 

Lennart Eriksson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 2009-03-16 § 126, forts  

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

Om ärendet ska avgöras idag ställs förslag om bifall till kommunstyrelsens förslag mot 
avslag. 

Fullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag. 
Fullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar yttrandet och motionen anses därmed vara besvarad. 
Reservationer 

Mats Hellgren (M), Maria Haglund (M), Awat Mohammad (M), Berry Keller (M); 
Elisabet Ekestubbe (M), Elisabet Centervärn (M), Torbjörn Ahlin (C), Jan Engman 
(C), Per-Arne Mårstad (C); Anna Adolfsson (C), Linda Axäng (FP), Herje Fahlén 
(FP), Katrin Tensmyr (FP), Per Holm (KD), Sven-Arne Karlsson (KD), Raymonda 
Kourie (KD), Yvonne Kámel (KD) och Mats Gunnarsson (MP) reserverar sig till 
förmån för Ahlins och Haglunds båda yrkanden. 

_____ 

 
 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-03-03 § 97   

Kommunstyrelsen 2009-03-04 § 61  

Kommunfullmäktige 2009-03-16 § 56 Dnr KS 2009/225 

Förslag om införande av avgift avseende förgävesbesök och vid 
försummelse av fastighetsägare att åtgärda av kommunen påtalade 
brister gällande skötsel av vattenmätarinstallation 
Ärendebeskrivning 

Tekniska kontoret har den 25 februari 2009 inkommit med ett förslag om införande av 
avgift avseende förgävesbesök och vid försummelse av fastighetsägare att åtgärda av 
kommunen påtalade brister gällande skötsel av vattenmätarinstallation. 

Av förslaget framgår att tekniska kontoret upplever vissa problem med fastighetsägare 
som inte sköter vattenförsörjningsanläggningen i sina fastigheter. Om fastighetsägaren 
inte har hållit installationen i godtagbart skick och kommunen bedömer att brister 
föreligger kan dess personal inte ta ned mätaren innan fastighetsägaren har åtgärdat 
dessa. Tekniska kontoret ser ett behov av att i en sådan situation ta ut en avgift av 
fastighetsägaren om denne inom två månader inte har åtgärdat anmärkningar som har 
påtalats av kommunen. 

Vidare kan personalen ibland inte utföra nämnda uppgifter eftersom vissa 
fastighetsägare inte är anträffbara trots att tidpunkt är inbokad för uppgifterna i fråga. 
Tekniska kontoret ser det därför som rimligt att en avgift införs som kan debiteras 
aktuell fastighetsägare om den inbokade tiden inte avbokas vid förhinder senast dagen 
före det planerade besöket. 

Kumla kommun kommer efter beslut att informera allmänheten om införande av dessa 
avgifter via kommunens hemsida och i Kumlan. 
Tekniska kontoret föreslår att  

1. Fastighetsägare som inte inom två månader åtgärdat av kommunen påtalade 
anmärkningar gällande skötsel av vattenmätarinstallation ska kunna debiteras 
en avgift på 500 kronor. 

2. Fastighetsägare som vid förhinder inte avbokar ett med kommunen inbokat 
besök gällande utbyte eller avläsning av vattenmätare, senast dagen innan 
aktuell tidpunkt, ska kunna debiteras en avgift på 500 kronor.  

Arbetsutskottets förslag 
Enligt tekniska kontorets förslag. 

Kommunstyrelsens förslag 
Enligt arbetsutskottet 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 2009-03-16 § 56, forts  

 
Fullmäktiges beslut 

1. Fastighetsägare som inte inom två månader åtgärdat av kommunen påtalade 
anmärkningar gällande skötsel av vattenmätarinstallation ska kunna debiteras 
en avgift på 500 kronor. 

2. Fastighetsägare som vid förhinder inte avbokar ett med kommunen inbokat 
besök gällande utbyte eller avläsning av vattenmätare, senast dagen innan 
aktuell tidpunkt, ska kunna debiteras en avgift på 500 kronor. 

_____ 
Expediering 

Tekniska kontoret 

 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-02-24 § 73    

Kommunstyrelsen 2009-03-04 § 63  

Kommunfullmäktige 2009-03-16 § 57 Dnr KS 2009/219 

Ombudgetering av investeringar från år 2008 till  budget för år 2009 

Ärendebeskrivning 

Efter genomgång med företrädare för facknämnderna den 5 februari 2009 föreslår 
ekonomichef Johan Hultgren i skrivelse från den 20 februari 2009 att fullmäktige 
beslutar att ombudgetering av investeringar från 2008 till 2009 års budget sker med 
sammanlagt 41 500 000 kronor. 

Investeringsbudgeten kan komma att omprövas inom ramen för det uppdrag 
kommunfullmäktige beslutade om den 27 januari 2009, § 9, som innebär att 2009 års 
budget och ekonomisk plan 2010-2011 ska omprövas. 

På kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 februari 2009 förde de olika partierna fram 
sina förslag till ändringar gällande ombudgeteringar i investeringsbudgeten. 

Ekonomichef Johan Hultgren redovisar det omarbetade förslaget till ombudgetering av 
investeringar från år 2008 till budget för år 2009. 
Arbetsutskottet 

Förslag 

Maria Haglund (M) och Torbjörn Ahlin (C) lämnar tilläggsförslag med följande 
punkter: 

1. Nya Djupadalsbadet investering stryks 2009, 2010 och 2011 (15, 75 respektive 
60 miljoner kronor). 

2. År 2010 tillförs Kumlahallen reinvestering i badet på 10 miljoner kronor. 

3. Uppdraget till näringslivsansvarig/KFAB angående kommunalt engagemang i 
nytt ridhus begränsas i omfattning. Undersök möjligheten till extern 
finansiering och/eller samordning med befintliga anläggningar i kommunen. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige godkänner det omarbetade förslaget till ombudgetering av 
investeringar från år 2008 till budget för år 2009. 
Reservationer 

Maria Haglund (M) och Torbjörn Ahlin (C) lämnar en skriftlig reservation som bifogas 
protokollet. 
Kommunstyrelsen

Yrkanden 

Torbjörn Ahlin (C), Maria Haglund (M), Göran Arveståhl (M), Linda Axäng (FP) och 
Per Holm (KD) yrkar bifall till Ahlins och Haglunds reservation från arbetsutskottet. 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2009-03-04 § 63, forts  

Kommunfullmäktige 2009-03-16 § 57, forts  
 
Kommunstyrelsens förslag 

Enligt arbetsutskottet. 
Reservationer 

Torbjörn Ahlin (C), Maria Haglund (M), Göran Arveståhl (M), Linda Axäng (FP) och 
Per Holm (KD) reserverar sig till förmån för sitt yrkande. 
Kommunfullmäktige

Yrkanden 

Maria Haglund (M), Torbjörn Ahlin (C), Linda Axäng (FP) och Per Holm (KD) yrkar 
bifall till reviderat förslag till ombudgetering med följande punkter: 

1. Nya Djupadalsbadet investering stryks 2009, 2010 och 2011 (15, 75 resp 60 
miljoner kronor). 

2. År 2010 tillförs Kumlahallen reinvestering i badet med 10 miljoner kronor. 

3. Konstgräsplan 4 miljoner kronor skjuts till 2010. 

4. Uppdraget till näringslivsansvarig / Kumla Fastighets AB ang. kommunalt 
engagemang i nytt ridhus och i Kumla sjöpark begränsas. 

Lennart Eriksson (S), Katarina Hansson (S) och Björn Eriksson (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag.  
Fullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner det omarbetade förslaget till ombudgetering av 
investeringar från år 2008 till budget för år 2009. 
Reservationer 
Mats Hellgren (M), Maria Haglund (M), Awat Mohammad (M), Berry Keller (M); 
Elisabet Ekestubbe (M), Elisabet Centervärn (M), Torbjörn Ahlin (C), Jan Engman 
(C), Per-Arne Mårstad (C); Anna Adolfsson (C), Linda Axäng (FP), Herje Fahlén 
(FP), Katrin Tensmyr (FP), Per Holm (KD), Sven-Arne Karlsson (KD), Raymonda 
Kourie (KD), Yvonne Kámel (KD) och Mats Gunnarsson (MP) reserverar sig skriftligt 
till förmån för Maria Haglunds, Torbjörn Ahlins, Linda Axängs och Per Holms 
förslag. 

_____ 
Expediering 

Samtliga nämnder 
Ekonomiavdelningen 

 

 
 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-02-17 § 97    

Kommunstyrelsen 2009-03-04 § 64  

Kommunfullmäktige 2009-03-16 § 58 Dnr KS 2009/235 

Överföring av budgetavvikelser i bokslut för år 2008 till budget för år 
2009 

Ärendebeskrivning 

Efter genomgång med företrädare för facknämnderna den 5 februari 2009 föreslår 
ekonomichef Johan Hultgren i skrivelse från den 10 februari 2009 att fullmäktige 
beslutar att netto 8 995 000 kronor av 2008 års budgetavvikelser överförs till 2009 års 
budget. 

Efter överväganden har överföringen beräknats efter 100% av respektive nämnds 
justerade budgetavvikelse. 
Arbetsutskottets förslag 

Fullmäktige beslutar att netto 8 995 000 kronor av 2008 års budgetavvikelser överförs 
till 2009 års budget. 
Kommunstyrelsens förslag 

Enligt arbetsutskottet. 
Fullmäktiges beslut 

Fullmäktige beslutar att netto 8 995 000 kronor av 2008 års budgetavvikelser överförs 
till 2009 års budget. 

_____ 
Expediering 

Samtliga nämnder 
Ekonomiavdelningen 

 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 2009-03-16 § 59  Dnr KS 2009/258 

Interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande 

Ärendebeskrivning 

Elisabeth Berglund (V) har lämnat en interpellation till barn- och utbildningsnämndens 
ordförande Katarina Hansson om jämställdhetsarbetet inom barnomsorgen. 

I interpellationen frågar Elisabeth Berglund 

1. Hur arbetar barnomsorg och skola praktiskt med genusfrågor? 
2. Sker kontinuerlig utbildning i dessa frågor och är den obligatorisk för alla? 
3. Finns exempel på konkreta åtgärder som genomförts, av samma typ som 
fritidsgårdarnas tjejgrupper? 
Fullmäktiges beslut 

Interpellationen får framställas. 

Interpellationen överlämnas till barn- och utbildningsnämndens ordförande. 

_____ 

 

 

 
Expediering 

Katarina Hansson 

 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 2009-03-16 § 60  Dnr KS 2009/220 

Stefan Svenssons motion om möjligheterna att återvinna värmen ur 
avloppsvattnet 

Ärendebeskrivning 

Stefan Svensson (S) har den 24 februari 2009 lämnat en motion om återvinning av värme.

I motionen föreslår Stefan Svensson att Kumla kommun utreder möjligheterna att 
återvinna värme ur avloppsvattnet. 
Fullmäktiges beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

_____ 

 

 

 
Expediering 

Kommunstyrelsen 

 Utdragsbestyrkande 
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Kumla kommunfullmäktiges protokoll den 16 mars 2009  Bilaga 1 

 
Beslutande Socialdemokraterna Moderata Samlingspartiet
 Sölve Persson Elisabet Centervärn, tjg ers 
 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 Anna Adolfsson, tjg ers 
 Bert Eriksson  
 Eva Wilhelmsson Folkpartiet liberalerna
 Christer Thörner Linda Axäng 
 Ing-Marie Andersson, tjg ers Herje Fahlén 
 Britt Gelin, tjg ers Katrin Tensmyr 
 Marianne Arvidsson  
 Sten Persson Kristdemokraterna
 Kristina Davidsson Per Holm 
 Sven-Inge Carlsson Sven-Arne Karlsson 
 Gun-Britt Ahlin Raymonda Kourie 
 Roger Arvidsson Yvonne Kámel 
   
 Vänsterpartiet Sverigedemokraterna
 Elisabeth Berglund  
 Denis Nilsson  
   
 Miljöpartiet  
 Mats Gunnarsson  
   
   
Ej tjänstgörande ersättare Sven-Ove Cederstrand (S) Carl Gitye (S) 
   
   
Anmälda förhinder Thomas Andersson (S) Katarina Öberg (S) 
 Marguerite Landin (C) Göran Arveståhl (M) 
   
   
   
Övriga närvarande Lars Claeson, sekr  
 
 

 Utdragsbestyrkande 
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	Av yttrandet framgår också att längre öppethållande på kvällarna för närvarande inte är aktuellt.
	Kultur- och fritidsnämnden förslår att kommunfullmäktige antar yttrandet och att medborgarförslaget därmed är besvarat.
	Kommunfullmäktige antar yttrandet och medborgarförslaget är därmed besvarat.
	Enligt arbetsutskottet.
	Fullmäktiges beslut
	Expediering
	Tobias Tholf
	 
	Kommunstyrelsens arbetsutskott
	2009-02-24
	§ 78  
	Kommunstyrelsen
	2009-03-04
	§ 53
	Kommunfullmäktige
	2009-03-16
	§ 49
	Dnr KS 2008/411
	Kommunfullmäktige remitterade den 17 november 2008, § 133, ett medborgarförslag från Sophie Tanha och Isabell Broman om ett nytt ungdomscafé i Kumla.
	Isabell och Sophie önskar att det fanns ett ungdomscafé att gå till på helgerna med fika och livemusik som ligger någorlunda centralt i Kumla.
	Kultur- och fritidsnämnden har den 11 februari 2009 inkommit med ett förslag till yttrande.
	Av yttrandet framgår att det redan idag finns många mötesplatser för ungdomar i Kumla som till exempel ungdomscaféet Café o Le, som planerar att utöka sin verksamhet med mera musik och ett antal publika datorer. Ett allaktivitetshus håller också på att ta form i centrala Kumla. Allaktivitetshuset har stora utvecklingsmöjligheter och där har ungdomar stora möjligheter att vara med och påverka.
	Av yttrandet framgår också att det för närvarande inte finns några planer att öppna ungdomscafé från kommunens sida. Däremot välkomnas privata initiativ, speciellt av ungdomar.
	Kultur- och fritidsnämnden förslår att kommunfullmäktige antar yttrandet och att medborgarförslaget därmed är besvarat.
	Kommunfullmäktige antar yttrandet och medborgarförslaget är därmed besvarat.
	Enligt arbetsutskottet.
	Fullmäktiges beslut
	Expediering
	Isabell Broman
	 
	Kommunstyrelsens arbetsutskott
	2009-02-24
	§ 79  
	Kommunstyrelsen
	2009-03-04
	§ 54
	Kommunfullmäktige
	2009-03-16
	§ 50
	Dnr KS 2008/400
	Kommunfullmäktige remitterade den 17 november 2008, § 136, ett medborgarförslag från Kjell Hellberg om framtida äldreboende.
	I medborgarförslaget föreslår Kjell Hellberg att:
	1. en övergripande diskussion kommer till stånd mellan politiker i kommunen, äldreomsorgs/sjukvårdspersonal samt även med personer från pensionärsleden och de med funktionshinder,
	2. denna övergripande diskussion sker gemensamt i ett mycket tidigt inledningsskede under planeringsstadiet av ett nytt äldreboende i Kumla kommun.
	Socialnämnden har den 9 februari 2009 inlämnat ett förslag till yttrande.
	Av yttrandet framgår bland annat att antalet boendeplatser i särskilt boende är bra anpassat till de behov som finns i kommunen. Under de kommande åren kommer inte heller gruppen som är 75 år och äldre att öka i antal.
	Av yttrandet framgår också att det idag finns fungerande kanaler för att kunna påverka för de grupper som nämns i medborgarförslaget. Samverkan med facken, sociala rådet och brukarrådet är exempel på detta.
	Socialnämnden förslår att kommunfullmäktige antar yttrandet och att medborgarförslaget därmed anses som bifallet.
	Kommunfullmäktige antar yttrandet och medborgarförslaget får därmed anses som bifallet.
	Kommunfullmäktige antar yttrandet och bifaller medborgarförslaget.
	Fullmäktiges beslut
	Expediering
	Kjell Hellberg
	 
	Kommunstyrelsens arbetsutskott
	2009-02-24
	§ 80  
	Kommunstyrelsen
	2009-03-04
	§ 55
	Kommunfullmäktige
	2009-03-16
	§ 51
	Dnr KS 2008/397
	Kommunfullmäktige remitterade den 17 november, § 137, ett medborgarförslag från Jens Andersson m fl om nya mörkläggningsgardiner på Vialundskolan.
	Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 november 2008, § 385, att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att lämna förslag till yttrande.
	Av yttrandet framgår bland annat att det är rektor och inte kommunfullmäktige som beslutar om det är möjligt att köpa in mörkläggningsgardiner på Vialundskolan.
	Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar yttrandet och medborgarförslaget därmed är besvarat.
	Kommunfullmäktige antar yttrandet och medborgarförslaget är därmed besvarat.
	Enligt arbetsutskottet.
	Kommunfullmäktige
	Fullmäktiges beslut
	Expediering
	Jens Andersson
	 
	Kommunstyrelsens arbetsutskott
	2009-02-24
	§ 81  
	Kommunstyrelsen
	2009-03-04
	§ 56
	Kommunfullmäktige
	2009-03-16
	§ 52
	Dnr KS 2008/267
	Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade den 7 oktober 2008 ett medborgarförslag om att miljöstationen på Svalan 6, Västra Bangatan ska utökas med en station för trädgårdsavfall. Enligt förslaget blir miljövinsterna stora eftersom personer boende i centrala Kumla slipper åka tur och retur till Kvarntorp för att slänga trädgårdsavfall.
	Miljö- och byggnadskontoret har den 10 februari 2009 lämnat förslag till yttrande.
	Av yttrandet framgår bland annat att det i dagsläget är inte är aktuellt att möjliggöra lämnande av trädgårdsavfall på återvinningsstationer i kommunen. Det är mycket viktigt att trädgårdsavfallet är rent eftersom ris från trädgårdar körs till pappersbruk och askan som bildas vid förbränning sprids i skogen. Det krävs på grund av detta omfattande skötsel för att få stationer för trädgårdsavfall att fungera väl och bemanning av stationen kan vara nödvändigt.
	Av yttrandet framgår också att det i framtiden eventuellt kan bli möjligt att uppsamlingsfordon ställs ut i olika delar av kommunen under en avgränsad period, några dagar eller en vecka. Syftet är att precis som vid grovsophämtningen – ge hushållen möjlighet att passa på att städa i trädgården och få riset bortkört. Som ett första test av metoden ställde tekniska kontoret upp en sopbil på torget där kommuninvånarna kunde lämna sina julgranar.
	Miljö- och byggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar yttrandet och att medborgarförslaget därmed är besvarat.
	Kommunfullmäktige antar yttrandet och medborgarförslaget är därmed besvarat.
	Enligt arbetsutskottet.
	Kommunfullmäktige
	Yrkanden
	Carl-Gustav Thunström (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
	Fullmäktiges beslut
	Linda Axäng (FP), Herje Fahlén (FP), Katrin Tensmyr (FP), Mats Gunnarsson (MP),Mats Hellgren (M) och Per-Arne Mårstad (C) reserverar sig till förmån för Herje Fahléns yrkande.
	Kommunstyrelsens arbetsutskott
	2009-02-24
	§ 82  
	Kommunstyrelsen
	2009-03-04
	§ 57
	Kommunfullmäktige
	2009-03-16
	§ 53
	Dnr KS 2008/410
	Kommunfullmäktige remitterade den 17 november 2008, § 132, ett medborgarförslag från Agnes Parbratt om bättre belysning på Brånstavägen.
	Agnes Parbratt föreslår att belysning iordningställs på ett avsnitt av länsväg 647 (Brånstavägen). Det aktuella vägavsnittet sträcker sig från cirkulationsplatsen där väg 647 möter Östra leden och vidare österut till Brånsta. Som skäl för denna utbyggnad anges bland annat att det kan vara svårt att se den stundtals hala vägen i mörkret samt att belysning ökar känslan av trygghet. 
	Tekniska kontoret har av kommunstyrelsens arbetsutskott, den 25 november 2008, § 380, fått i uppdrag att lämna förslag till yttrande.
	Tekniska kontoret har den 17 februari 2009 lämnat förslag på yttrande.
	Av yttrandet framgår bland annat att Kumla kommun har väghållningsansvar för vissa vägsträckningar, medan Vägverket har sådant ansvar för andra vägarpartier. Det i medborgarförslaget beskrivna vägavsnittet är en av de sträckningar som Vägverket ansvarar för. 
	Vägverket har hittills inte haft för avsikt att bekosta belysning vid detta vägavsnitt. Kumla kommun kan ändå välja att på egen hand finansiera belysning på den sträckningen, men bör i första hand prioritera vägar inom kommunens väghållningsområde. 
	Då resurser inte finns till att genomföra alla satsningar som är önskvärda bör kommunen avstå från att på egen bekostnad iordningställa belysning vid den i medborgarförslaget beskrivna vägsträckningen.
	Kumla kommun ska dock fästa Vägverkets uppmärksamhet vid behovet av att bygga ut belysning när det gäller den aktuella sträckningen då Vägverket har väghållningsansvar för denna del av väg 647 (Brånstavägen). 
	Tekniska kontoret föreslår att kommunfullmäktige antar yttrandet och att medborgarförslaget därmed är besvarat.
	Kommunstyrelsen
	2009-03-04
	§ 57, forts
	Kommunfullmäktige
	2009-03-16
	§ 53, forts
	Annica Eriksson (S) föreslår att ordet bör ska bytas ut mot ska i följande mening i förslaget:
	Kumla kommun ska dock fästa Vägverkets uppmärksamhet vid behovet av att bygga ut belysning när det gäller den aktuella sträckningen då Vägverket har väghållningsansvar för denna del av väg 647 (Brånstavägen).
	Enligt arbetsutskottet, med föreslagen justering.
	Fullmäktiges beslut
	Kommunfullmäktige antar yttrandet med Annica Erikssons ändringsförslag.
	Expediering
	Agnes Parbratt
	Kommunstyrelsens arbetsutskott
	2009-02-24
	§ 83  
	Kommunstyrelsen
	2009-03-04
	§ 58
	Kommunfullmäktige
	2009-03-16
	§ 54
	Dnr KS 2009/206
	Kommunfullmäktige remitterade den 17 december 2007, § 167, en motion om vattenautomater inlämnad av Maria Haglund (M), Linda Axäng (FP), Mats Gunnarsson (MP), Per Holm (KD) och Torbjörn Ahlin (C).
	I motionen föreslår de att fullmäktige uppdrar åt tekniska kontoret att:
	1. undersöka möjligheten att installera vattenautomater som kopplas till vattenledningen i kommunens byggnader, samt
	2. om det är ekonomiskt försvarbart installera dessa automater och vid dessa marknadsföra Kumlas vatten.
	Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 8 januari 2008, § 18, att ge kommunledningskontoret i uppdrag att lämna förslag till yttrande.
	Kommunledningskontoret har den 17 februari 2009 lämnat ett förslag till yttrande.
	Av yttrandet framgår bland annat att fördelarna med att placera ut vattenautomater bör ställas i förhållande till de investeringsutgifter som blir aktuella om vattenautomater installeras, samt mot risken för vattenskador vid vattenläckage.
	Av yttrandet framgår också att respektive förvaltning rimligen kan avgöra om det inom dess verksamhet finns behov av vattenautomater. Om viss förvaltning bedömer att vattenautomater bör införskaffas blir det också upp till den aktuella förvaltningen att hantera frågan om finansiering / hyra och installation av vattenautomaterna i fråga.
	Kommunledningskontorets föreslår att kommunfullmäktige antar yttrandet och att motionen därmed är besvarad.
	Kommunfullmäktige antar yttrandet och motionen är därmed besvarad.
	Enligt arbetsutskottet.
	Kommunfullmäktige antar yttrandet och motionen är därmed besvarad.
	 
	Kommunstyrelsens arbetsutskott
	2009-02-24
	§ 76  
	Kommunstyrelsen
	2009-03-04
	§ 59
	Kommunfullmäktige
	2009-03-16
	§ 55
	Dnr KS 2008/278
	Katarina Hansson och Stefan Svensson (S) har inkommit med en motion angående intyg om barns frånvaro från skola och skola, daterad den 1 september 2008. I motionen föreslår de att personalen inom förskolan och skolan inte ska skriva på intyg till Försäkringskassan gällande barns frånvaro.
	Motionärerna uttrycker i sin motion farhågor bland annat för att intygsskrivandet ska ta tid från det pedagogiska arbetet. Rent praktiskt har Kumla kommun valt att låta respektive avdelning/grupp ansvara för att styrka frånvaron när vårdnadshavaren så begär. 
	I ett yttrande från Kommundirektör Annika Hallberg daterat den 17 januari 2009 framgår att någon laglig möjlighet för Kumla kommun att vägra att styrka frånvaron finns inte. Det står emellertid huvudmannen, Kumla kommun, fritt att själv bestämma vem eller vilka som ska hantera styrkandet av frånvaron. 
	Om Barn- och utbildningsnämnden anser att situationen eller kvaliteten inom verksamheten försämrats, föreligger det inga hinder för nämnden att besluta om en annorlunda hantering av styrkandet om frånvaron. Ett exempel på en möjlig förenkling av detta arbetsmoment är ett införande av digital frånvarohanterare, vilket därmed skulle möjliggöra koncentration av arbetsmoment till ett fåtal personer.
	Det finns anledning att påpeka för staten att den sedan lång tid tillbaka överenskommelsen mellan staten och svenska kommunförbundet om att staten ger full kostnadstäckning till kommunerna för de åtaganden som skjuter över från stat till kommun ska ske. Den nuvarande regeringen har inte gett någon ersättning till kommunerna för detta åtagande, det finns all anledning för kommunen att i en skrivelse till regeringen påtala denna princip och begära kostnadstäckning för de ökade åtagande som man tvingats vidta.
	Kommunledningskontorets föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta en skrivelse ställd till regeringen i enlighet med berörda delar i yttrandet och i och med detta anse motionen besvarad.
	Maria Haglund (M) yrkar att motionens att-sats och därmed motionen avslås. 
	Kommunstyrelsens arbetsutskott
	2009-02-24
	§ 76, forts 
	Kommunstyrelsen
	2009-03-04
	§ 59, forts
	Kommunfullmäktige
	2009-03-16
	§ 55 , forts
	Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta en skrivelse ställd till regeringen i enlighet med berörda delar i yttrandet och i och med detta anse motionen besvarad.
	Maria Haglund (M) och Torbjörn Ahlin (C) reserverar sig till förmån för Haglunds yrkande.
	Torbjörn Ahlin (C), Maria Haglund (M), Göran Arveståhl (M), Linda Axäng (FP) och Per Holm (KD) yrkar bifall till Haglunds yrkande från arbetsutskottet.
	Enligt arbetsutskottet.
	Torbjörn Ahlin (C), Maria Haglund (M), Göran Arveståhl (M), Linda Axäng (FP) och Per Holm (KD) reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
	Kommunfullmäktige
	Fullmäktiges beslut
	Kommunstyrelsens arbetsutskott
	2009-02-24
	§ 84  
	Kommunstyrelsen
	2009-03-04
	§ 60
	Kommunfullmäktige
	2009-03-16
	§ 126
	Dnr KS 2008/366
	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.
	Kommunstyrelsens arbetsutskott
	2009-02-24
	§ 84, forts  
	Kommunstyrelsen
	2009-03-04
	§ 60, forts
	Kommunfullmäktige
	2009-03-16
	§ 126, forts
	Torbjörn Ahlin (C) och Maria Haglund (M) reserverar sig till förmån för Ahlins yrkande.
	Torbjörn Ahlin (C) yrkar att näringslivsdirektören med hjälp av teknisk chef omarbetar svaret och ytterligare beaktar även andra alternativ än etanol.
	Enligt arbetsutskottet.
	Torbjörn Ahlin (C), Maria Haglund (M), Göran Arveståhl (M), Linda Axäng (FP) och Per Holm (KD) reserverar sig till förmån för Ahlins yrkande.
	Kommunfullmäktige
	2009-03-16
	§ 126, forts
	Kommunstyrelsens arbetsutskott
	2009-03-03
	§ 97 
	Kommunstyrelsen
	2009-03-04
	§ 61
	Kommunfullmäktige
	2009-03-16
	§ 56
	Dnr KS 2009/225
	Tekniska kontoret har den 25 februari 2009 inkommit med ett förslag om införande av avgift avseende förgävesbesök och vid försummelse av fastighetsägare att åtgärda av kommunen påtalade brister gällande skötsel av vattenmätarinstallation.
	Av förslaget framgår att tekniska kontoret upplever vissa problem med fastighetsägare som inte sköter vattenförsörjningsanläggningen i sina fastigheter. Om fastighetsägaren inte har hållit installationen i godtagbart skick och kommunen bedömer att brister föreligger kan dess personal inte ta ned mätaren innan fastighetsägaren har åtgärdat dessa. Tekniska kontoret ser ett behov av att i en sådan situation ta ut en avgift av fastighetsägaren om denne inom två månader inte har åtgärdat anmärkningar som har påtalats av kommunen.
	Vidare kan personalen ibland inte utföra nämnda uppgifter eftersom vissa fastighetsägare inte är anträffbara trots att tidpunkt är inbokad för uppgifterna i fråga. Tekniska kontoret ser det därför som rimligt att en avgift införs som kan debiteras aktuell fastighetsägare om den inbokade tiden inte avbokas vid förhinder senast dagen före det planerade besöket.
	Kumla kommun kommer efter beslut att informera allmänheten om införande av dessa avgifter via kommunens hemsida och i Kumlan.
	1. Fastighetsägare som inte inom två månader åtgärdat av kommunen påtalade anmärkningar gällande skötsel av vattenmätarinstallation ska kunna debiteras en avgift på 500 kronor.
	2. Fastighetsägare som vid förhinder inte avbokar ett med kommunen inbokat besök gällande utbyte eller avläsning av vattenmätare, senast dagen innan aktuell tidpunkt, ska kunna debiteras en avgift på 500 kronor. 
	Kommunfullmäktige
	2009-03-16
	§ 56, forts
	Kommunstyrelsens arbetsutskott
	2009-02-24
	§ 73  
	Kommunstyrelsen
	2009-03-04
	§ 63
	Kommunfullmäktige
	2009-03-16
	§ 57
	Dnr KS 2009/219
	Efter genomgång med företrädare för facknämnderna den 5 februari 2009 föreslår ekonomichef Johan Hultgren i skrivelse från den 20 februari 2009 att fullmäktige beslutar att ombudgetering av investeringar från 2008 till 2009 års budget sker med sammanlagt 41 500 000 kronor.
	Investeringsbudgeten kan komma att omprövas inom ramen för det uppdrag kommunfullmäktige beslutade om den 27 januari 2009, § 9, som innebär att 2009 års budget och ekonomisk plan 2010-2011 ska omprövas.
	På kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 februari 2009 förde de olika partierna fram sina förslag till ändringar gällande ombudgeteringar i investeringsbudgeten.
	Ekonomichef Johan Hultgren redovisar det omarbetade förslaget till ombudgetering av investeringar från år 2008 till budget för år 2009.
	Maria Haglund (M) och Torbjörn Ahlin (C) lämnar tilläggsförslag med följande punkter:
	Kommunfullmäktige godkänner det omarbetade förslaget till ombudgetering av investeringar från år 2008 till budget för år 2009.
	Maria Haglund (M) och Torbjörn Ahlin (C) lämnar en skriftlig reservation som bifogas protokollet.
	Kommunstyrelsen
	2009-03-04
	§ 63, forts
	Kommunfullmäktige
	2009-03-16
	§ 57, forts
	Enligt arbetsutskottet.
	Torbjörn Ahlin (C), Maria Haglund (M), Göran Arveståhl (M), Linda Axäng (FP) och Per Holm (KD) reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
	Kommunfullmäktige
	Yrkanden
	Maria Haglund (M), Torbjörn Ahlin (C), Linda Axäng (FP) och Per Holm (KD) yrkar bifall till reviderat förslag till ombudgetering med följande punkter:
	Lennart Eriksson (S), Katarina Hansson (S) och Björn Eriksson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
	Fullmäktiges beslut
	Kommunfullmäktige godkänner det omarbetade förslaget till ombudgetering av investeringar från år 2008 till budget för år 2009.
	Reservationer
	_____
	Kommunstyrelsens arbetsutskott
	2009-02-17
	§ 97  
	Kommunstyrelsen
	2009-03-04
	§ 64
	Kommunfullmäktige
	2009-03-16
	§ 58
	Dnr KS 2009/235
	Efter genomgång med företrädare för facknämnderna den 5 februari 2009 föreslår ekonomichef Johan Hultgren i skrivelse från den 10 februari 2009 att fullmäktige beslutar att netto 8 995 000 kronor av 2008 års budgetavvikelser överförs till 2009 års budget.
	Efter överväganden har överföringen beräknats efter 100% av respektive nämnds justerade budgetavvikelse.
	Fullmäktige beslutar att netto 8 995 000 kronor av 2008 års budgetavvikelser överförs till 2009 års budget.
	Enligt arbetsutskottet.
	Sverigedemokraterna


