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Kommunfullmäktige 2009-06-15 § 121  

Inkomna skrivelser och rapporter 
Dnr KS 2009/388 

Ärendebeskrivning 

Hiba Esisse (MP) har i skrivelse inkommen den 13 maj 2009 bland annat avsagt sig 
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. 

Fullmäktige beslutade den 18 maj 2009, § 111, att godkänna avsägelsen samt begära 
sammanräkning hos länsstyrelsen för att utse ny ersättare i fullmäktige efter Hiba 
Esisse. 

Länsstyrelsen har genom beslut från den 29 maj 2009 utsett Carina Riberg (MP) till ny 
ersättare efter Hiba Esisse. 

Expediering 
Hiba Esisse 
Carina Riberg 
Nils-Arne Björk, personalavdelningen 
Lars Claeson, kommunledningskontoret 
 

 
 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 2009-06-15 § 122  

Kommunstyrelsen 2009-06-03 § 144    

Kumla Fair Trade City 
Ärendebeskrivning 

Efter att handlarna i Kumla uttryckt intresse för att arbeta för att Kumla ska bli 
diplomerad som Fair Trade City vill nu kommunstyrelsen åter ta upp frågan. 

Tomas Hjort från ABF i Örebro informerar vid sammanträdet. 
Yrkanden 

Elisabeth Berglund (V) föreslår att kommunfullmäktige fattar ett formellt beslut om att 
Kumla ansöker om diplomering som Fair Trade City. 
Kommunstyrelsens förslag  

Kommunfullmäktige beslutar att Kumla ansöker om diplomering som Fair Trade City 
och att man även fortsättningsvis arbetar för att behålla diplomeringen. 
Fullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att Kumla ansöker om diplomering som Fair Trade City 
och att man även fortsättningsvis arbetar för att behålla diplomeringen. 

_____ 
Expediering 

Kommunledningskontoret 
Samtliga nämnder 

 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 2009-06-15 § 123  

Kommunstyrelsen 2009-06-03 § 146   Dnr KS 2009/211 

Förslag till yttrande över medborgarförslag om depå för 
lämnande av gödsel 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige remitterade den 23 februari 2009, § 44, ett medborgarförslag från 
Nina Lundberg om att Kumla kommun ordnar en depå där man kan få lämna gödsel 
gratis. 

Tekniska kontoret har av kommunstyrelsens arbetsutskott, den 3 mars 2009, § 109, fått 
i uppdrag att lämna förslag till svar på medborgarförslaget. 

Tekniska kontoret har den 7 maj 2009 lämnat förslag till svar. 

Av svaret framgår bland annat att personer som engagerar sig inom hästnäringen har 
betydande kostnader, varav hanteringen av gödsel är en sådan. Dessa kostnader är 
emellertid en naturlig del av hästhållningen och något som varje hästägare ändå måste 
ta med i beräkningen. 

Om kommunen skulle anlägga en gödseldepå blir investering i form av en gjuten 
gödselplatta eller köp/hyra av en tät container nödvändigt. Inrättande av en gödseldepå 
medför även att medel måste anslås till skötsel av depån. 

En fråga som uppkommer är vidare hur många hästägare en depå ska vara anpassad 
för. När allt fler hästägare börjar nyttja depån kanske all gödsel inte kan tas omhand.  

Det är av dessa skäl mycket tveksamt om kommunen bör använda resurser till att bistå 
hästnäringen i dess gödselhantering. Tekniska kontoret föreslår därför att 
kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.  
Tekniska kontorets förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget. 
Arbetsutskottets förslag 

Enligt tekniska kontorets förslag. 
Kommunstyrelsens förslag 

Enligt arbetsutskottet. 
Fullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 

_____ 
Expediering 

Förslagsställaren 
Tekniska kontoret 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 2009-06-15 § 124  

Kommunstyrelsen 2009-06-03 § 147   Dnr KS 2008/378 

Förslag till yttrande över medborgarförslag om att införa 
organiserad läxhjälp i skolan 
Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige remitterade den 17 november 2008, § 130, ett medborgarförslag 
från Lars Malmberg om att införa organiserad läxhjälp i skolan. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 november 2008, § 378, att uppdra åt 
barn- och utbildningsnämnden att lämna förslag på yttrande. 

Barn och utbildningsnämnden har den 27 april 2009 inkommit med förslag till 
yttrande. 

Av yttrandet framgår att barn och utbildningsnämnden instämmer i att det kan finnas 
behov av organiserad läxhjälp. 

Av yttrandet framgår också i vilka former och på vilka skolor som organiserad läxhjälp 
för närvarande bedrivs eller planeras. Bland annat nämns att det för närvarande bedrivs 
läxhjälp som elevens val vid Kumlaby skola. 
Barn- och utbildningsnämndens förslag 

Kommunfullmäktige antar yttrandet och medborgarförslaget är därmed besvarat. 
Arbetsutskottet
Yrkanden 

Annica Eriksson (S) föreslår att sista meningen i yttrandet ändras så att den avslutas 
....för att eleverna i Kumla ska få läxhjälp under skoltid. 
Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige antar yttrandet med föreslagen förändring. 
Kommunstyrelsen
Yrkanden 

Annica Eriksson (S) föreslår att första meningen under stycket Yttrande avslutas ....och 
att det därför är motiverat att erbjuda läxhjälp under skoltid. 
Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige antar yttrandet med föreslagna förändringar. 
Fullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar yttrandet med föreslagna förändringar. 

_____ 
Expediering 

Förslagsställaren 
Barn- och utbildningsnämnden 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 2009-06-15 § 125  

Kommunstyrelsen 2009-06-03 § 148   Dnr KS 2009/383 

Avtal om samverkan inom området avfallshantering 

Ärendebeskrivning 

Förslag till avtal om villkoren för utökad samverkan inom området avfallshantering 
har träffats mellan kommunerna Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå, Lekeberg, 
Örebro och kommunalförbundet Bergslagens kommunalteknik. 

Syftet med den utökade samverkan är bland annat att stärka kommunernas 
förhandlingsstyrka mot annan part, till exempel vid myndighetskontakter och 
förhandlingar med andra organisationer. 

Avtalet gäller från den 1 januari 2010 till och med den 31 december 2012. 

Arbetsutskottet beslutade på den 2 december 2008, § 395, att utse Annika Eriksson (S) 
som ordinarie ledamot och Carl-Gustav Thunström (S) som ersättare i styrgruppen för 
samarbetet kring avfallshantering. 

Kommunfullmäktige har att fatta beslut om undertecknande av avtalet. 
Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige antar förslag till avtal om samverkan inom området 
avfallshantering. 
Kommunstyrelsens förslag 

Enligt arbetsutskottet. 
Kommunfullmäktige 
Ett reviderat förslag till avtal presenteras för fullmäktiges ledamöter. 

Fullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar reviderat förslag till avtal om samverkan inom området 
avfallshantering. 

_____ 
Expediering 

Örebro kommun, tekniska nämnden 

 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 2009-06-15 § 126  

Kommunstyrelsen 2009-06-03 § 149   Dnr KS 2009/419 

Förslag till samverkan mellan Polismyndigheten i Örebro län 
och Kumla kommun 

Ärendebeskrivning 

Arbetsgruppen rörande det framtida polisarbetet i Kumla kommun har arbetat fram ett 
förslag till samverkan mellan Polismyndigheten i Örebro län och Kumla kommun. 

Arbetsgruppen föreslår bland annat att nuvarande polislokal på Magasinsgatan ersätts  
med nya lokaler i kommunhuset. Lokalerna ska anpassas till för den polisresurs som 
idag är lokaliserad i Kumla. 

Kommunfullmäktige har att ta ställning till undertecknande av avtalet för Kumla 
kommuns del. 
Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige antar förslag till samverkan mellan Polismyndigheten i Örebro 
län och Kumla kommun under förutsättning att Polismyndigheten i Örebro län antar 
förslaget. 
Kommunstyrelsens förslag 

Enligt arbetsutskottet. 
Kommunfullmäktige 
Yrkanden 

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

Kommunfullmäktige antar förslag till samverkan mellan Polismyndigheten i Örebro 
län och Kumla kommun under förutsättning att Polismyndigheten i Örebro län antar 
förslaget. 

_____ 
Expediering 

Polismyndigheten, Örebro län 

 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 2009-06-15 § 127  

Kommunstyrelsen 2009-06-03 § 150   Dnr KS 2009/405 

Försäljning av del av fastigheten Kumla Sånnersta 4:9 samt 
del av fastigheterna 4:2 och 4:7, under fastighetsreglering till 
Kumla Sånnersta 4:9 

Ärendebeskrivning 

Näringslivsdirektör Thage Arvidsson har den 15 maj 2009 inkommit med förslag till 
försäljning av fastigheten Kumla Sånnersta 4:9 samt del av fastigheterna Sånnersta 4:2 
och 4:7, under fastighetsreglering till Kumla Sånnersta 4:9. 

I förslaget framgår bland annat att Kumla kommun enligt beslut i kommunfullmäktige 
den 27 januari 2009, § 7,  förvärvade fastigheterna Sånnersta 4:2 och 4:7. 
Köpesumman uppgick till 6 500 000 kronor.  

Avsikten med förvärvet var att säkra mark för framtida utbyggnad av tätorten Kumla i 
dess östliga del. 

Köpekontrakt har nu upprättats där Kumla kommun säljer den skogsmark som 
förvärvades inom fastigheterna Sånnersta 4:2 och 4:7, under fastighetsreglering till 
Sånnersta 4:9, samt kommunens tidigare ägda skogsfastighet Sånnersta 4:9.  

Total areal till försäljning är ca 42 ha. 

Köpesumma 4 400 000 kronor. 

Köpekontraktet gäller under förutsättning att det godkänns av kommunfullmäktige. 
Näringslivsdirektörens förslag 

Kommunfullmäktige godkänner köpekontraktet samt budgeterar en inkomst om          
4 400 000 kronor i investeringsbudgeten för kommunfullmäktige. 
Arbetsutskottets förslag 

Enligt näringslivsdirektörens förslag. 
Kommunstyrelsens förslag 

Enligt arbetsutskottet. 
Fullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner köpekontraktet samt budgeterar en inkomst om          
4 400 000 kronor i investeringsbudgeten för kommunfullmäktige. 

_____ 
Expediering 

Tekniska kontoret för vidare expediering 
Ekonomiavdelningen 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 2009-06-15 § 128  

Kommunstyrelsen 2009-06-03 § 151   Dnr KS 2009/455 

Förslag till ändring av terminsavgifter i Kulturskolan 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår i skrivelse från den 1 juni 2009 att 
kommunfullmäktige beslutar om följande ändringar av terminsavgifter i Kulturskolan  

1. Ny terminsavgift för instrumentalundervisning blir 700 kronor i månaden, samt 
att syskonrabatten upphör. 

2. Att kommunfullmäktige beslutar att ovanstående ändringar gäller från och med 
höstterminens start 2009. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige beslutar 
1. att ny terminsavgift för instrumentalundervisning blir 700 kronor i månaden, 

samt att syskonrabatten upphör. 
2. att ovanstående ändringar gäller från och med höstterminens start 2009. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt arbetsutskottet.  
Kommunfullmäktige 

Fullmäktiges ordförande Sölve Persson (S) informerar om att den föreslagna ändringen 
av terminsavgifter innebär att avgiften föreslås bli 700 kronor per termin, inte 700 
kronor i månaden. 
Yrkanden 

Katarina Hansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Fullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 
1. att ny terminsavgift för instrumentalundervisning blir 700 kronor per termin, 

samt att syskonrabatten upphör. 
      2.   att ovanstående ändringar gäller från och med höstterminens start 2009. 
Expediering 

Barn- och utbildningsnämnden 
Ekonomiavdelningen 

 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 2009-06-15 § 129 Dnr KS 2009/421 

Medborgarförslag om vägbulor eller hastighetsbegränsning till 
30 km på Andréns väg 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag har den 28 maj 2009 lämnats om vägbulor eller 
hastighetsbegränsning till 30 km på Andréns väg. 
Fullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen. 

_____ 

 

 

 
Expediering 

Kommunstyrelsen 

 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 2009-06-15 § 130 Dnr KS 2009/418 

Medborgarförslag om att ”fördela” gruppledartjänsterna inom 
omsorgen på ett annat sätt 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag har den 27 maj 2009 lämnats om att ”fördela” 
gruppledartjänsterna inom omsorgen på ett annat sätt. 
Fullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen. 

_____ 

 

 

 
Expediering 

Kommunstyrelsen 

 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 2009-06-15 § 131 Dnr KS 2009/444 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om investeringar 

Ärendebeskrivning 

Maria Haglund (M) har lämnat en interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
Lennart Eriksson (S) om investeringar. 

I interpellationen ställer Maria Haglund följande frågor: 

1. Var det rimligt att sätta igång projektet med konstgräsplan trots en fördubbling av 
kostnaden? 
2. Fanns det något avtal med IFK Kumla om sponsorer och hur såg det i så fall ut? 
3. Hur motiverar du att pengar från en tomtförsäljning används till att finansiera en 
konstgräsplan? 
Fullmäktiges beslut 

Interpellationen får framställas. 

Interpellationen överlämnas till kommunstyrelsens ordförande. 

_____ 
Expediering 

Lennart Eriksson 

 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 2009-06-15 § 132 Dnr KS 2009/450 

Interpellation till miljö- och byggnadsnämndens ordförande om hur de 
lokala miljömålen redovisas 

Ärendebeskrivning 

Mats Gunnarsson (MP) har lämnat en interpellation till miljö- och byggnadsnämndens 
ordförande Carl-Gustav Thunström (S) om hur vi redovisar de lokala miljömålen. 
Fullmäktiges beslut 

Interpellationen får framställas. 

Interpellationen överlämnas till miljö- och byggnadsnämndens ordförande. 

_____ 
Expediering 

Carl-Gustav Thunström 

 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 2009-06-15 § 133 Dnr KS 2009/451 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om när den nya 
energiplanen och klimatprogrammet kommer 

Ärendebeskrivning 

Mats Gunnarsson (MP) har lämnat en interpellation till miljö- och byggnadsnämndens 
ordförande Carl-Gustav Thunström (S) om när den nya energiplanen och 
klimatprogrammet kommer. 
Fullmäktiges beslut 

Interpellationen får framställas. 

Interpellationen överlämnas till miljö- och byggnadsnämndens ordförande. 

_____ 
Expediering 

Carl-Gustav Thunström 

 Utdragsbestyrkande 
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Kumla kommunfullmäktiges protokoll den 15 juni 2009  Bilaga 1 

 
Beslutande Socialdemokraterna Moderata Samlingspartiet
 Sölve Persson Elisabet Centervärn, tjg ers 
 Dan-Åke Moberg Maria Haglund 
 Annica Eriksson Awat Mohammad 
 Björn Eriksson Berry Keller 
 Katarina Hansson Elisabet Ekestubbe 
 Lennart Eriksson  
 Gunnel Kask Centerpartiet
 Carl-Gustav Thunström Torbjörn Ahlin 
 Sven-Ove Cederstrand, tjg ers Jan Engman 
 Lisbet Björklund Per-Arne Mårstad 
 Stefan Svensson Anette Friman, tjg ers 
 Anna Kajsa Gullberg Dahl  
 Bert Eriksson Folkpartiet liberalerna
 Eva Wilhelmsson Christina Örnebjär, tjg ers 
 Christer Thörner Herje Fahlén 
 Katarina Öberg Katrin Tensmyr 
 Ing-Marie Andersson, tjg ers  
 Marianne Arvidsson Kristdemokraterna
 Sten Persson Per Holm 
 Kristina Davidsson Yvonne Kámel 
 Sven-Inge Carlsson Raymonda Kourie 
 Gun-Britt Ahlin  
 Britt Gelin, tjg ers  
  Sverigedemokraterna
 Vänsterpartiet  
 Elisabeth Berglund  
 Denis Nilsson  
   
 Miljöpartiet  
 Jan Nilsson, tjg ers §§ 121-131  
 Mats Gunnarsson §§ 132-33  
   
Ej tjänstgörande ersättare Jan Nilsson (MP) §§ 132-133 Carina Riberg (MP)  
   
   
Anmälda förhinder Gun-Britt Andersson (S) Thomas Andersson (S) 
 Roger Arvidsson (S) Mats Hellgren (M) 
 Marguerite Landin (C) Linda Axäng (FP) 
 Sven-Arne Karlsson (KD)  
   
   
Övriga närvarande Lars Claeson, sekr  
 
 

 Utdragsbestyrkande 
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	Kommunfullmäktige antar yttrandet med föreslagen förändring.
	Annica Eriksson (S) föreslår att första meningen under stycket Yttrande avslutas ....och att det därför är motiverat att erbjuda läxhjälp under skoltid.
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	Dnr KS 2009/383
	Förslag till avtal om villkoren för utökad samverkan inom området avfallshantering har träffats mellan kommunerna Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå, Lekeberg, Örebro och kommunalförbundet Bergslagens kommunalteknik.
	Syftet med den utökade samverkan är bland annat att stärka kommunernas förhandlingsstyrka mot annan part, till exempel vid myndighetskontakter och förhandlingar med andra organisationer.
	Avtalet gäller från den 1 januari 2010 till och med den 31 december 2012.
	Arbetsutskottet beslutade på den 2 december 2008, § 395, att utse Annika Eriksson (S) som ordinarie ledamot och Carl-Gustav Thunström (S) som ersättare i styrgruppen för samarbetet kring avfallshantering.
	Kommunfullmäktige har att fatta beslut om undertecknande av avtalet.
	Kommunfullmäktige antar förslag till avtal om samverkan inom området avfallshantering.
	Enligt arbetsutskottet.
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	Dnr KS 2009/419
	Arbetsgruppen rörande det framtida polisarbetet i Kumla kommun har arbetat fram ett förslag till samverkan mellan Polismyndigheten i Örebro län och Kumla kommun.
	Arbetsgruppen föreslår bland annat att nuvarande polislokal på Magasinsgatan ersätts  med nya lokaler i kommunhuset. Lokalerna ska anpassas till för den polisresurs som idag är lokaliserad i Kumla.
	Kommunfullmäktige har att ta ställning till undertecknande av avtalet för Kumla kommuns del.
	Kommunfullmäktige antar förslag till samverkan mellan Polismyndigheten i Örebro län och Kumla kommun under förutsättning att Polismyndigheten i Örebro län antar förslaget.
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	Näringslivsdirektör Thage Arvidsson har den 15 maj 2009 inkommit med förslag till försäljning av fastigheten Kumla Sånnersta 4:9 samt del av fastigheterna Sånnersta 4:2 och 4:7, under fastighetsreglering till Kumla Sånnersta 4:9.
	I förslaget framgår bland annat att Kumla kommun enligt beslut i kommunfullmäktige den 27 januari 2009, § 7,  förvärvade fastigheterna Sånnersta 4:2 och 4:7. Köpesumman uppgick till 6 500 000 kronor. 
	Avsikten med förvärvet var att säkra mark för framtida utbyggnad av tätorten Kumla i dess östliga del.
	Köpekontrakt har nu upprättats där Kumla kommun säljer den skogsmark som förvärvades inom fastigheterna Sånnersta 4:2 och 4:7, under fastighetsreglering till Sånnersta 4:9, samt kommunens tidigare ägda skogsfastighet Sånnersta 4:9. 
	Total areal till försäljning är ca 42 ha.
	Köpesumma 4 400 000 kronor.
	Köpekontraktet gäller under förutsättning att det godkänns av kommunfullmäktige.
	Kommunfullmäktige godkänner köpekontraktet samt budgeterar en inkomst om          4 400 000 kronor i investeringsbudgeten för kommunfullmäktige.
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	Barn- och utbildningsnämnden föreslår i skrivelse från den 1 juni 2009 att kommunfullmäktige beslutar om följande ändringar av terminsavgifter i Kulturskolan 
	1. Ny terminsavgift för instrumentalundervisning blir 700 kronor i månaden, samt att syskonrabatten upphör.
	2. Att kommunfullmäktige beslutar att ovanstående ändringar gäller från och med höstterminens start 2009.
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	1. att ny terminsavgift för instrumentalundervisning blir 700 kronor i månaden, samt att syskonrabatten upphör.
	2. att ovanstående ändringar gäller från och med höstterminens start 2009.
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