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Kommunfullmäktige 2009-09-21 § 134 KS 2009/515 

Dialog om regional utvecklingsstrategi 

Ärendebeskrivning 

Regionförbundet har regeringens uppdrag att samordna det regionala 
utvecklingsarbetet. Inom ramen för detta uppdrag har förbundet tillsammans med 
många andra utarbetat ett förslag till regional utvecklingsstrategi.  

Syftet med den regionala utvecklingsstrategin är att vägleda regionens framtidsarbete 
och främja samarbetet mellan alla som vill och kan påverka utvecklingen. 

Regionförbundet Örebro har uttryckt önskemål om att träffa samtliga 
medlemsorganisationens fullmäktigeförsamlingar för dialog om remissen Regional 
utvecklingsstrategi för Örebroregionen 2010-2025. 

Regionförbundet Örebro har följande två frågor som utgångspunkt för dialogen: 

1. Är målen och strategierna inom temaområdena tillräckligt relevanta och tydliga? 

2. Strategin har ett antal genomsyrande perspektiv, är de rätt perspektiv och är de 
tillräckligt beaktade i förslaget? 

Från regionförbundets del deltar vid dagens sammanträde regionstyrelsens ordförande 
Irén Lejegren (S), regionfullmäktiges 2:e vice ordförande Gunilla Holmström (M), 
enhetschefen för social välfärd Christer Lenke, samt en tjänsteman från 
regionförbundets sekretariat. 

Fullmäktiges behandling 

Regionförbundets representanter informerar om den regionala utvecklingsstrategin. 

Fullmäktiges beslut 

Fullmäktige lägger informationen till handlingarna. 

_____ 
 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 2009-09-21 § 135  

Kommunstyrelsen 2009-09-09 § 167   Dnr KS 2009/120 

Förslag till yttrande över motion - angående behovet av 
skyddskläder inom barnomsorgen 
Ärendebeskrivning 
Den 27 januari 2009 lämnades en motion från Elisabeth Berglund (V) om att 
könsneutralisera kommunens anslag för skyddskläder. 
I motionen föreslås att: 
1. behovet av skyddskläder inom barnomsorgen utreds  
2. medel sedan avsätts utifrån de behov som framkommit av utredningen 
Kommundirektör Annika Hallberg menar i ett yttrande daterat den 1 juni 2009 att 
lagen beskriver att kommunen som arbetsgivare ska främja lika rättigheter. I Barn- och 
utbildningsnämnden finns det ca 700 årarbetare varav 86% är kvinnor som arbetar 
inom förskole- och skolverksamhet mm.  Lagen säger bland annat att arbetsgivaren ska 
genomföra sådana åtgärder som med hänsyn till arbetsgivarens resurser och 
omständigheterna i övrigt kan krävas för att arbetsförhållandena ska lämpa sig för alla 
arbetstagare oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning (3 kap, 
§ 4). Med arbetsförhållanden avses både fysiska och psykiska sådana. När det gäller 
fysiska arbetsförhållanden kan det till exempel handla just skyddsskor eller kläder. 
Den praxis som finns kring skyddskläder inom barn- och utbildningsförvaltningen är 
att det är rektorerna som beslutar om skyddskläder till sin personal utifrån sin budget. I 
dagsläget är det få rektorer som har prioriterat att köpa in skyddskläder. 
Mot bakgrund av detta bör därför en utredning genomföras för att identifiera vilka 
tjänster inom barnomsorgen som bör ha tillgång till skyddskläder och vilka typer av 
kläder det finns behov av samt beräkna kostnaderna för kontinuerliga inköp av 
skyddskläder och arbeta fram en plan för införande. Vidare bör riktlinjer utarbetas 
kring skyddskläder i Kumla kommun. 
Förvaltningens förslag till arbetsutskottet 
Föreslå kommunfullmäktige 
1. anta ovanstående yttrande på motionen samt,  
2. utifrån vad som framförts i yttrandet uppdras Barn- och utbildningsnämnden att 
utreda behovet av skyddskläder i barnomsorgen enligt ovanstående, samt 
3. uppdra åt kommunledningskontoret att, parallellt med barn- och 
utbildningsnämndens utredning, utarbeta riktlinjer för skyddskläder i Kumla kommun. 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige 
1. anta ovanstående yttrande på motionen samt, 
2. utifrån vad som framförts i yttrandet uppdras Barn- och utbildningsnämnden att 
utreda behovet av skyddskläder i barnomsorgen enligt ovanstående, samt 
3. uppdra åt kommunledningskontoret att, parallellt med barn- och 
utbildningsnämndens utredning, utarbeta riktlinjer för skyddskläder i Kumla kommun 
4. anse motionen besvarad. 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 2009-09-21 § 135, forts  

Kommunstyrelsen 2009-09-09 § 167, forts    

Kommunstyrelsens behandling 

Annica Eriksson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag men med justering i 3 
punkten från ”skyddskläder” till ”skyddskläder/arbetskläder”.  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. anta ovanstående yttrande på motionen samt, 
2. utifrån vad som framförts i yttrandet uppdras Barn- och utbildningsnämnden att 
utreda behovet av skyddskläder/arbetskläder i barnomsorgen enligt ovanstående, samt 
3. uppdra åt kommunledningskontoret att, parallellt med barn- och 
utbildningsnämndens utredning, utarbeta riktlinjer för skyddskläder/arbetskläder i 
Kumla kommun 
4. anse motionen besvarad. 

Fullmäktiges behandling 
Yrkanden 

Elisabeth Berglund (V) och Annica Eriksson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 
Fullmäktiges beslut 
Fullmäktige beslutar att 

1. anta ovanstående yttrande på  
2. utifrån vad som framförts i yttrandet uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att 
utreda behovet av skyddskläder/arbetskläder i barnomsorgen enligt ovanstående,  
3. uppdra åt kommunledningskontoret att, parallellt med barn- och 
utbildningsnämndens utredning, utarbeta riktlinjer för skyddskläder/arbetskläder i 
Kumla kommun, samt 
4. motionen därmed är besvarad. 
_____ 
Expediering 

Barn- och utbildningsnämnden 
Kommunledningskontoret 

 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 2009-09-21 § 136  

Kommunstyrelsen 2009-09-09 § 168   Dnr KS 2008/543 

Förslag till yttrande över motion - gällande vindkraft i Kumla 
kommun 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige remitterade den 27 januari 2009 en motion från Lennart Eriksson 
(S) om vindkraft i Kumla kommun. 

Lennart Eriksson (S) föreslår att 
1. ett samarbete mellan Kumla Bostäder AB och Kumla kommun omedelbart startar 
när det gäller vindkraft i Kumla  
2. Kumla kommun verkar för att företag som är intresserade kan delta på ett aktivt sätt 
tillsammans med kommunens bolag och kommunen 
3. förhandlingar upptas med eventuella markägare för placering av vindkraftverk 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 3 februari 2009, § 44, givit teknisk chef Per 
Halldin och Kumla Bostäder AB i uppdrag att svara på motionen. 

Teknisk chef Per Halldin har den 28 maj 2009 lämnat förslag till svar på motionen. 

Av svaret framgår att Kumla Bostäder AB i dagsläget arbetar med frågor som rör 
etablering av vindkraftverk och att kommunen och nämnda bolag har inlett samtal om 
hur ett samarbete kring vindkraft ska se ut. Till vilken del Kumla kommun ska delta 
ekonomiskt blir en fråga för budgetberedningen att avgöra. Förhandlingar med 
markägare pågår. 

Externa företag har vidare visat intresse för att medverka i denna satsning på vindkraft. 

Teknisk chef Per Halldin föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen. 
Förvaltningens förslag till arbetsutskottet 

Föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen. 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Enligt förvaltningens förslag. 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Bifalla motionen. 
Fullmäktiges beslut 

Fullmäktige bifaller motionen. 

_____ 
Expediering 

Tekniska kontoret 
Kumla Bostäder AB 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 2009-09-21 § 137  

Kommunstyrelsen 2009-09-09 § 169   Dnr KS 2009/217 

Förslag till yttrande över motion - om förändring av 
ägardirektiv till kommunens helägda bolag 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige remitterade den 25 februari 2008, § 25, en motion från Lennart 
Eriksson (S) om förändring av ägardirektiv till kommunens helägda bolag. 
Lennart Eriksson (S) föreslår att 
1. kommunens energiförbrukning fram till 2017 minskar med minst 25% 
2. kommunen i ägardirektiven till sina bolag lägger in samma krav om en minskad 
energiförbrukning med 25% till 2017. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har det 4 mars 2008, § 101, gett 
kommunledningskontoret i uppdrag att lämna förslag till yttrande. 
Kommunledningskontoret har den 28 maj 2009 lämnat förslag till yttrande. 
Av yttrandet framgår bland annat att en minskad energiförbrukning med 13 procent 
inom kommunens verksamheter skulle kräva investeringar på cirka 82 000 000 kronor. 
Under förutsättning att medel tillförs i tillräcklig utsträckning är det möjligt för Kumla 
kommun att bedriva energieffektivisering med målsättningen att energiförbrukningen 
ska ha minskat med 25 procent till år 2017. För att klarlägga vilka utgifter det då blir 
fråga om krävs vidare utredning. 
Kumla Bostäder AB bedömer att det blir svårt att uppnå en energibesparing på 25 
procent då företaget redan i dagsläget har förhållandevis låga energikostnader.  
Förvaltningens förslag till arbetsutskottet 

Föreslå kommunfullmäktige anta yttrandet och därmed anse motionen besvarad. 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Enligt förvaltningens förslag. 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Anta yttrandet och därmed anse motionen besvarad. 
Fullmäktiges behandling 

Lennart Eriksson (S) och Mats Gunnarsson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 
Fullmäktiges beslut 

Fullmäktige antar yttrandet och motionen är därmed besvarad. 

_____ 
Expediering 

Kommunledningskontoret 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 2009-09-21 § 138  

Kommunstyrelsen 2009-09-09 § 170   Dnr KS 2009/220 

Förslag till yttrande över motion - möjligheterna att återvinna 
värmen ur avloppsvattnet 
Ärendebeskrivning 

Stefan Svensson (S) har den 24 februari 2009 lämnat en motion om återvinning av 
värme. I motionen föreslås att Kumla kommun utreder möjligheterna att återvinna 
värme ur avloppsvattnet. 
Tekniska kontoret har efter uppdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 12 
augusti lämnat förslag till svar på motionen. I svaret framgår att det dagligen renas i 
snitt cirka 6 000 kubikmeter avloppsvatten i Kumla. Om en energimängd motsvarande 
5 grader Celsius tas ut från 6 000 kubikmeter renat avloppsvatten får kommunen 
dagligen tillgång till 30 000 kWh värmeenergi.  
Förvaltningens förslag till arbetsutskottet 

Föreslå kommunfullmäktige 

1. ge berörda delar av den kommunala organisationen i uppdrag att göra en 
uppskattning av vad det skulle kosta att utreda frågan om återvinning av värme ur 
avloppsvattnet 
2. anslå medel för utredningen 
3. därmed anse motionen besvarad. 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Enligt förvaltningens förslag. 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. ge berörda delar av den kommunala organisationen i uppdrag att göra en 
uppskattning av vad det skulle kosta att utreda frågan om återvinning av värme ur 
avloppsvattnet 
2. anslå medel för utredningen 
3. därmed anse motionen besvarad. 
Fullmäktiges behandling 

Stefan Svensson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Herje Fahlén (FP) yrkar avslag på punkt 2 i kommunstyrelsens förslag till 
kommunfullmäktige då det i dagsläget är oklart vad en sådan utredning kostar.  

 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 2009-09-21 § 138, forts  
Fullmäktiges beslut 

Fullmäktige beslutar att 

1. ge berörda delar av den kommunala organisationen i uppdrag att göra en 
uppskattning av vad det skulle kosta att utreda frågan om återvinning av värme ur 
avloppsvattnet, 
2. anslå medel för utredningen, samt 
3. motionen därmed är besvarad. 

_____ 
Expediering 

Tekniska kontoret 

 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 2009-09-21 § 139  

Kommunstyrelsen 2009-09-09 § 171   Dnr KS 2009/153 

Förslag till yttrande över motion - Stationshuset till ett 
demokratihus 
Ärendebeskrivning 

Elisabeth Berglund (V) har den 12 februari 2009  lämnat en motion om att göra 
stationshuset till ett demokratihus. 
I motionen skriver Elisabeth Berglund bland annat att stationshuset skulle kunna 
användas som en gemensam möteslokal för alla politiska partier där man bland annat 
kunde hålla möten och träffa medborgare för att diskutera hur idéer om kommunens 
service och verksamhet kan utvecklas. 
Elisabeth Berglund yrkar i motionen att Kumla kommun utreder hur Stationshuset kan 
bli ett ”Demokratihus”. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 3 mars 2009, § 105, att ge 
kommunledningskontoret i uppdrag att lämna förslag till yttrande. 
Kommundirektör Annika Hallberg och administrativ handläggare Lars Claeson har i 
skrivelse från den 25 augusti 2009 lämnat förslag till yttrande. 
Av yttrandet framgår bland annat att huvudskälet för kommunen att förvärva 
stationshuset var att kunna utveckla ett resecentra och att Kumla kommun  sedan flera 
år på olika sätt har drivit frågan om planering och genomförande av ett nytt resecentra. 
Arbetet med att planera ett nytt resecentra bör enligt yttrandet vara prioriterat och detta 
arbete får sedan visa om det även finns utrymme och möjlighet att göra huset till ett 
demokratihus i enlighet med motionärens önskemål.  
De möteslokaler som Elisabeth Berglund nämner i motionen finns redan idag att tillgå, 
exempelvis Folkets Hus. 
Förvaltningens förslag till arbetsutskottet 
Föreslå kommunfullmäktige anta yttrandet och därmed anse motionen besvarad. 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Enligt förvaltningens förslag. 
Kommunstyrelsens behandling 
Elisabeth Berglund (V) yrkar på bifall till motionen. 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt arbetsutskottets förslag. 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Anta yttrandet och därmed anse motionen besvarad. 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 2009-09-21 § 139, forts  
Fullmäktiges behandling 
Yrkanden 
Elisabeth Berglund (V) yrkar bifall till motionen. 

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

Fullmäktige antar yttrandet och motionen är därmed besvarad. 

Reservation 

Elisabeth Berglund (V) reserverar sig till förmån för sitt yrkande. 

_____ 

Expediering 

Kommunledningskontoret 

 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 2009-09-21 § 140  

Kommunstyrelsen 2009-09-09 § 172   Dnr KS 2008/305 

Förslag till yttrande över medborgarförslag - angående 
reglerna kring 15-timmarsvecka inom barnomsorgen 
Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige remitterade den 20 oktober 2008, § 112, ett medborgarförslag om 
att likrikta debiteringen kring de så kallade 15-timmars-veckorna i kommunens 
barnomsorg. 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 4 mars 2009, § 30, att bifalla 
medborgarförslaget samt att ändra reglementet för allmän förskola så att samma regler 
gäller för familjedaghem och de kommunala förskolorna.  
Barn- och utbildningsnämnden beslutade även att utbildning för dagbarnvårdare ska 
ses över i syfte att utöka den pedagogiska kompetensen. 
Barn- och utbildningsnämndens förslag till arbetsutskottet 

Föreslå kommunfullmäktige 

1. bifalla medborgarförslaget och ändrar reglementet för allmän förskola så att samma 
regler gäller för familjedaghem och de kommunala förskolorna 

2. utbildning för dagbarnvårdare ska ses över i syfte att utöka den pedagogiska 
kompetensen. 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Enligt barn- och utbildningsnämndens förslag. 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. bifalla medborgarförslaget och ändrar reglementet för allmän förskola så att samma 
regler gäller för familjedaghem och de kommunala förskolorna. 
2. utbildning för dagbarnvårdare ska ses över i syfte att utöka den pedagogiska 
kompetensen. 
Fullmäktiges behandling 

Yrkanden 

Katarina Hansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 2009-09-21 § 140, forts  
Fullmäktiges beslut 

Fullmäktige beslutar att 

1. bifalla medborgarförslaget och ändra reglementet för allmän förskola så att samma 
regler gäller för familjedaghem och de kommunala förskolorna, samt 
2. utbildningen för dagbarnvårdare ska ses över i syfte att utöka den pedagogiska 
kompetensen. 

_____ 
Expediering 

Förslagsställaren 
Barn- och utbildningsnämnden 

 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 2009-09-21 § 141  

Kommunstyrelsen 2009-09-09 § 173   Dnr KS 2009/397 

Förslag till yttrande över medborgarförslag - högre 
inomhustemperatur på Skogstorp 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige remitterade den 18 maj 2009, § 117, ett medborgarförslag om 
högre inomhustemperatur på Skogstorpsskolan. 

Kommunfastigheter har av kommunstyrelsens arbetsutskott, den 2 juni 2009, § 109, 
fått i uppdrag att lämna förslag till yttrande. 

Kommunfastigheter har efter uppdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 12 
augusti lämnat förslag till svar på motionen. 

Av svaret framgår det att det vidtagits åtgärder för att förbättra inomhusklimatet. 
Undercentralen har byggts om för att den ska klara maxeffekter som uppstår när det 
behövs mycket energi. Luftflödena på de olika enheterna har ökats och temperaturen 
har justerats så att de bättre svarar mot den verksamhet som bedrivs. Mätningar som 
gjorts efter de olika åtgärderna visar nu att temperaturerna håller sig inom riktvärdena. 

Under våren har kommunfastigheter haft en dialog med personal på skolan med 
regelbundna möten där de efter åtgärder kommit överens om att det nu är bra 
inomhusklimat på skolan.  

Förvaltningens förslag till arbetsutskottet 

Föreslå kommunfullmäktige anta yttrandet och medborgarförslaget är därmed 
besvarat.  

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Enligt förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Anta yttrandet och medborgarförslaget är därmed besvarat.  
Fullmäktiges beslut 

Fullmäktige antar yttrandet och medborgarförslaget är därmed besvarat. 

_____ 
Expediering 

Förslagsställarna 
Kommunfastigheter 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 2009-09-21 § 142  

Kommunstyrelsen 2009-09-09 § 174   Dnr KS 2009/393 

Förslag till yttrande över medborgarförslag - bättre busstider 
mellan Kumla och Örebro 
Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige remitterade den 18 maj 2009, § 113, ett medborgarförslag om 
bättre busstider mellan Kumla och Örebro. 
Kommunledningskontoret har av kommunstyrelsens arbetsutskott, den 2 juni 2009, § 
274, fått i uppdrag att lämna förslag till yttrande över medborgarförslaget där det 
föreslås att 
1. sträckan Kumla - Örebro ska gå ofta och på bra tider måndag-lördag  
2. det börjar gå bussar mellan Ekeby - Kumla. 
Den administrativa chefen har i en skrivelse daterat den 14 augusti lämnat förslag till 
svar på medborgarförslaget.  
Av svaret framgår att det idag går 26-27 st bussar i vardera riktning Kumla - Örebro 
samt 40-41 st tåg mellan Kumla-Örebro måndag-fredag. På lördagar framgår det att 
det är cirka 10 st bussar och 16-17 st tåg på denna sträcka. Det får i det ekonomiska 
läge vi befinner oss i inte vara försvarbart att nu ytterligare öka antalet turer. 
Vidare framgår det i svaret att det sedan lång tid tillbaka finns kompletteringstrafik för 
sträckningen Kumla-Ekeby med taxi 1 gång/ dag i vardera riktning. I skrivelsen 
avslutas det med att Kumla kommun är medveten om att fullt ut inte är tillfredställande 
och det är av den anledningen som kommunens administrativa chef har fått i uppdrag 
att se över dagens kollektivtrafik i syfte att se om det ytterligare går att förstärka 
trafiken och samutnyttja de fordon som idag finns för både den vanliga 
kollektivtrafiken och idag nyttjar färdtjänst. 
Förvaltningens förslag till arbetsutskottet 
Föreslå kommunfullmäktige anta yttrandet och medborgarförslaget är därmed 
besvarat. 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Enligt förvaltningens förslag. 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Anta yttrandet och medborgarförslaget är därmed besvarat. 
Fullmäktiges behandling 
Yrkanden 
Annica Eriksson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Fullmäktiges beslut 
Fullmäktige antar yttrandet och medborgarförslaget är därmed besvarat. 
_____ 
Expediering 
Förslagsställaren 

 Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
  

15

 Sammanträdesdatum 
 

 

 

Kommunfullmäktige 2009-09-21 § 143  

Kommunstyrelsen 2009-09-09 § 175   Dnr KS 2009/394 

Förslag till yttrande över medborgarförslag - buss mellan 
Ekeby - Kumla 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige remitterade den 18 maj 2009, § 114, ett medborgarförslag om 
buss mellan Ekeby och Kumla. 

Kommunledningskontoret har av kommunstyrelsens arbetsutskott, den 2 juni 2009, § 
275, fått i uppdrag att lämna förslag till yttrande över medborgarförslaget där det 
föreslås att det ska börja gå bussar mellan Ekeby - Kumla. 

Den administrativa chefen har i en skrivelse daterat den 15 augusti lämnat förslag till 
svar på medborgarförslaget.  

Av svaret att det sedan lång tid tillbaka finns kompletteringstrafik för sträckningen 
Kumla-Ekeby med taxi 1 gång/ dag i vardera riktning. I skrivelsen avslutas det med att 
Kumla kommun är medveten om att fullt ut inte är tillfredställande och det är av den 
anledningen som kommunens administrativa chef har fått i uppdrag att se över dagens 
kollektivtrafik i syfte att se om det ytterligare går att förstärka trafiken och samutnyttja 
de fordon som idag finns för både den vanliga kollektivtrafiken och idag nyttjar 
färdtjänst. 

Förvaltningens förslag till arbetsutskottet 

Föreslå kommunfullmäktige anta yttrandet och medborgarförslaget är därmed 
besvarat.  

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Enligt förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Anta yttrandet och medborgarförslaget är därmed besvarat.  
Fullmäktiges behandling 

Yrkanden 

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

Fullmäktige antar yttrandet och medborgarförslaget är därmed besvarat. 

_____ 
Expediering 

Förslagsställarna 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 2009-09-21 § 144  

Kommunstyrelsen 2009-09-09 § 176   Dnr KS 2009/400 

Förslag till yttrande över medborgarförslag - solfångare på 
skolor, företag mm samt en återvinningsstation mera centralt 
Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige remitterade den 18 maj 2009, § 120, ett medborgarförslag  om 
solfångare på skolor, företag och idrottshallar samt en återvinningsstation mer centralt. 
Tekniska kontoret fick den 2 juni i uppdrag att lämna förslag till svar på 
medborgarförslaget.  
Tekniska kontoret har den 25 augusti lämnat förslag till svar.  
Av yttrandet framgår att det idag finns en solfångaranläggning i anslutning till Ekeby 
skola. Solfångare kommer vidare att anläggas på båda de två elvavåningshus som just 
nu byggs i kvarteret Sylen i centrala Kumla. Husen hör till Kumla Bostäder AB.  
Vidare framgår att Kumla kommun tycker att förslaget om att använda solenergi i de 
kommunala verksamheterna är mycket intressant. Beslut om att närmare undersöka 
förutsättningarna för att använda solenergi togs av fullmäktige redan i januari i år, § 
146, då kommunen fick i uppdrag att ”utreda den ekonomiska bärigheten i att 
komplettera kommunens fastigheter med solfångare eller solceller”.  
När det gäller central återvinningsstation finns idag en återvinningsstation vid Frögatan 
(väster om järnvägen och söder om Stenevägen) och en vid Östra gatan (väster om 
reningsverket), både är placerade nära centrum.  
Tekniska kontoret kan inte utlova ytterligare en återvinningsstation i centrum. Men vi 
vill göra det enklare att återvinna material, närmast ska vi därför ta reda på om det vore 
fördelaktigt att göra i ordning hushålls-/kvartersnära inlämningsställen (förpackningar 
och tidningar tas då omhand på samma sätt som vid återvinningsstationerna). 
Förvaltningens förslag till arbetsutskottet 
Föreslå kommunfullmäktige anta yttrandet och därmed anse medborgarförslaget 
besvarat.  
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Enligt förvaltningens förslag. 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Anta yttrandet och därmed anse medborgarförslaget besvarat.  
Fullmäktiges behandling 
Yrkanden 
Torbjörn Ahlin (C) och Annica Eriksson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Fullmäktiges beslut 

Fullmäktige antar yttrandet och medborgarförslaget är därmed besvarat. 

_____ 
Expediering 
Förslagsställarna 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 2009-09-21 § 145  

Kommunstyrelsen 2009-09-09 § 177   Dnr KS 2009/421 

Förslag till yttrande över medborgarförslag - vägbulor eller 30 
km/tim på Andréns väg 7 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige remitterade den 15 juni 2009, § 129, ett medborgarförslag där de 
föreslår vägbulor eller hastighetsbegränsning till 30 km/timme på Andréns väg, med 
tanke på den närbelägna Malmens skola. 

Tekniska kontoret fick den 16 juni 2009 av kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag 
att lämna förslag till svar. 

Tekniska kontoret har den 27 juni lämnat förslag till svar. 
Av yttrandet framgår att närheten till Malmens skola innebär att det finns ett tungt 
vägande skäl för att sänka hastigheten till 30 km/timme på Andréns väg. 

Tekniska kontoret har dock planerat in en hastighetsöversyn till hösten, för att få en 
uppdaterad helhetsbild över vilka förändringar som skulle behöva genomföras i 
kommunen när det gäller hastighetsbegränsningar. Därför anser tekniska kontoret att 
frågan om att sänka hastigheten på Andréns väg bör invänta den hastighetsöversyn 
som ska ske i höst. 

Förvaltningens förslag till arbetsutskottet 

Föreslå kommunfullmäktige anta yttrandet och därmed anse medborgarförslaget 
besvarat.  

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Föreslå kommunfullmäktige 

1. anta yttrandet 
2. bifalla medborgarförslaget i avseende 30km/tim. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. anta yttrandet 
2. bifalla medborgarförslaget i avseende 30km/tim 
3. anse medborgarförslaget besvarat. 

 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 2009-09-21 § 145, forts  

Fullmäktiges behandling 

Yrkanden 

Lennart Eriksson (S) föreslår att fullmäktige beslutar att högsta tillåtna hastighet på 
gator i anslutning till Kumlas skolor ska vara 30 km/timme. 
Fullmäktiges beslut 

Fullmäktige beslutar att högsta tillåtna hastighet på gator i anslutning till Kumlas 
skolor ska vara 30 km/timme. 

_____ 

Expediering 

Förslagsställaren 
Tekniska kontoret 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 2009-09-21 § 146  

Kommunstyrelsen 2009-09-09 § 179   Dnr  KS 2009/588 

Delårsrapport för Kumla kommun samt budgetprognos och 
nämndernas månadsrapporter 

Ärendebeskrivning 

Ekonomiavdelningen har i enlighet med bestämmelserna i den kommunala 
redovisningslagen upprättat delårsrapport för Kumla kommun per den 31 juli 2009. 

Kommunens nämnder har avgivit månadsrapporter för augusti månad 2009. 

På grundval av månadsrapporterna har en översiktlig budgetprognos för år 2009 
utarbetats. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Godkänna delårsrapporten, budgetprognos och nämndernas månadsrapporter. 
Fullmäktiges beslut 

Fullmäktige godkänner delårsrapporten, budgetprognos och nämndernas 
månadsrapporter. 

_____ 
Expediering 

Kommunens nämnder 
Ekonomiavdelningen 

 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 2009-09-21 § 147 Dnr KS 2009/607 

Revisionsrapport – granskning av delårsrapport 

Ärendebeskrivning 

Kumla kommuns revisorer har översänt rapport från Deloitte om granskning av 
delårsrapport 2009-07-31. 
Fullmäktiges beslut 

Rapporten läggs till handlingarna. 

_____ 

 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 2009-09-21 § 148  

Kommunstyrelsen 2009-09-09 § 181   Dnr KS 2009/440 

Medlemskap i Nerikes Brandkår, Nora och Lindesbergs 
kommuner 
Ärendebeskrivning 

1998 bildades kommunalförbundet då kommunerna Örebro, Kumla, Hallsberg och 
Lekeberg gick samman om gemensam räddningstjänst. Syftet var då och är nu att 
bedriva en effektivare verksamhet i största möjliga samverkan utifrån medborgarnas 
behov. 

Under 2008 inkom skrivelser från Nora och Lindesbergs kommuner om möjlighet att 
ansluta sig till Nerikes Brandkår. Sedan dess har frågan beretts och ett underlag för 
samverkan har tagits fram för respektive kommun. 
Förvaltningens förslag till arbetsutskottet 

Föreslå kommunfullmäktige 

1. erbjuder Nora och Lindesbergs kommuner medlemskap i Nerikes Brandkår med 
verksamhetsstart 1/1 2010, 
2. ny förbundsordning för Nerikes Brandkår fastställs i enlighet med upprättat förslag, 
3. revisionen för Nerikes Brandkår utökas med en ledamot för Nora kommun och en 
ledamot för Lindesbergs kommun. 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Enligt förvaltningens förslag. 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. erbjuder Nora och Lindesbergs kommuner medlemskap i Nerikes Brandkår med 
verksamhetsstart 1/1 2010, 
2. ny förbundsordning för Nerikes Brandkår fastställs i enlighet med upprättat förslag, 
3. revisionen för Nerikes Brandkår utökas med en ledamot för Nora kommun och en 
ledamot för Lindesbergs kommun. 
Fullmäktiges beslut 

Fullmäktige beslutar att 

1. erbjuda Nora och Lindesbergs kommuner medlemskap i Nerikes Brandkår med 
verksamhetsstart 1/1 2010, 
2. ny förbundsordning för Nerikes Brandkår fastställs i enlighet med upprättat förslag, 
samt 
3. revisionen för Nerikes Brandkår utökas med en ledamot för Nora kommun och en 
ledamot för Lindesbergs kommun. 

_____ 
Expediering 

Nerikes Brandkår 
Ekonomiavdelningen 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 2009-09-21 § 149  

Kommunstyrelsen 2009-09-09 § 186   Dnr KS 2009/499 

Försäljning av del av fastigheten Kumla Kumla 12:3 

Ärendebeskrivning 

I en skrivelse daterad 2009-06-23 föreslår Tekniska kontoret att kommunfullmäktige 
godkänner köpekontraktet som upprättats där Kumla kommun säljer del av fastigheten 
Kumla Kumla 12:3, till Kumla Fastighets AB och att i investeringsbudgeten för 
kommunfullmäktige budgetera en inkomst om 1 068 000 kr för ovanstående 
fastighetsköp. 

Köpekontraktet gäller under förutsättning att det godkänns av kommunfullmäktige. 
Förvaltningens förslag till arbetsutskottet 

Föreslå kommunfullmäktige 

1. godkänna köpekontraktet som upprättats där Kumla kommun säljer del av 
fastigheten Kumla Kumla 12:3, till Kumla Fastighets AB 
2. i investeringsbudgeten för kommunfullmäktige budgetera en inkomst om 1 068 000 
kr för ovanstående fastighetsköp. 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Enligt förvaltningens förslag. 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. godkänna köpekontraktet som upprättats där Kumla kommun säljer del av 
fastigheten Kumla Kumla 12:3, till Kumla Fastighets AB 
2. i investeringsbudgeten för kommunfullmäktige budgetera en inkomst om 1 068 000 
kr för ovanstående fastighetsköp. 
Fullmäktiges beslut 

Fullmäktige beslutar att 

1. godkänna köpekontraktet som upprättats där Kumla kommun säljer del av 
fastigheten Kumla Kumla 12:3 till Kumla Fastighets AB, samt 
2. i investeringsbudgeten för kommunfullmäktige budgetera en inkomst om 1 068 000 
kr för ovanstående fastighetsförsäljning. 

_____ 
Expediering 

Tekniska kontoret 
Kumla Fastighets AB 
Ekonomiavdelningen 

 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 2009-09-21 § 150  

Kommunstyrelsen 2009-09-09 § 187   Dnr KS 2009/549 

Köp av fastigheten Kumla Kumla 12:82 

Ärendebeskrivning 

Köpekontrakt har upprättats där Kumla kommun köper fastigheten Kumla Kumla 
12:82. Fastighetens areal utgör 1 321 kvm och är bebyggd med ett enbostadshus med 
adress Norra Via 101. Köpesumma 750 000 kr. 

Fastigheten är belägen vid Södra Via industriområde och är aktuell inför framtida 
exploatering av industriområdet. 

Köpekontraktet gäller under förutsättning att det godkänns av kommunfullmäktige. 

Förvaltningens förslag till arbetsutskottet 

Föreslå kommunfullmäktige 

1. godkänna köpekontraktet gällande köp av fastigheten Kumla Kumla 12:82 
2. i investeringsbudgeten för kommunfullmäktige anslå 750 000 kr för ovanstående 
fastighetsköp. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Enligt förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. godkänna köpekontraktet gällande köp av fastigheten Kumla Kumla 12:82 
2. i investeringsbudgeten för kommunfullmäktige anslå 750 000 kr för ovanstående 
fastighetsköp. 
Fullmäktiges beslut 

Fullmäktige beslutar att 

1. godkänna köpekontraktet gällande köp av fastigheten Kumla Kumla 12:82, samt 
2. i investeringsbudgeten för kommunfullmäktige anslå 750 000 kr för ovanstående 
fastighetsköp. 

_____ 
Expediering 

Tekniska kontoret för vidare expediering 

 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 2009-09-21 § 151  

Kommunstyrelsen 2009-09-09 § 188   Dnr KS 2009/518 

Förtydligande om regler för kommunens uppvaktning av 
anställda och förtroendevalda 

Ärendebeskrivning 

Personalavdelningen föreslår i en skrivelse daterad 20 juli 2009 att få en tydligare och 
enhetlig tolkning av kommunens uppvaktning vid födelsedagar, göra en ändring av 
punkt 4 under rubriken, födelsedagar. "Uppvaktning sker även vid jämna 10-tal år efter 
50 år och då med en gåva till ett värde av 0,75% av prisbasbeloppet samt med 
blommor". 

Förvaltningens förslag till arbetsutskottet 

Föreslå kommunfullmäktige godkänna ändringen. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Enligt förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Godkänna ändringen. 
Fullmäktiges beslut 

Fullmäktige godkänner ändringen. 

_____ 
Expediering 

Personalavdelningen 
Kommunledningskontoret 

 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 2009-09-21 § 152  

Kommunstyrelsen 2009-09-09 § 189   Dnr KS 2009/314 

Örebro läns medfinansiering av Citybanan 

Ärendebeskrivning 

I december 2007 träffade kommuner och landsting i Mälardalen - Östergötland ett 
avtal med statens förhandlingsman om Citybanans medfinansiering. Avtalspart för 
Örebro län är Länstrafiken Örebro AB. Regeringen har nu efter vissa mindre 
justeringar godkänt avtalet. 

Regionförbundet har fått uppdraget av länets förhandlingsgrupp att administrera 
handlingarna inför beslut i länets fullmäktigeförsamlingar. I uppdraget ingår även att 
följa upp att beslut blir fattade, samt att samla in handlingar och protokoll efter beslut. 

Beslut om godkännande av avtal om Citybanans medfinansiering behöver vara fattade 
av länets kommunala parter senast 13 november 2009. 

Förvaltningens förslag till arbetsutskottet 

Föreslå kommunfullmäktige godkänna avtal om Citybanans medfinansiering. 

Arbetsutskottets behandling 

Yrkande 
Torbjörn Ahlin (C) yrkar på bifall till förvaltningens förslag. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Enligt förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Godkänna avtal om Citybanans medfinansiering. 
Fullmäktiges behandling 

Yrkanden 

Annica Eriksson (S) och Torbjörn Ahlin (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Fullmäktiges beslut 

Fullmäktige godkänner avtalet om Citybanans medfinansiering. 

_____ 
Expediering 
Regionförbundet 
Ekonomiavdelningen 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 2009-09-21 § 153 Dnr KS 2009/444 

Svar på Maria Haglunds interpellation 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? 

Kommunfullmäktige överlämnade den 15 juni 2009, § 131, interpellationen till 
kommunstyrelsens ordförande. 

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

I debatten yttrar sig Lennart Eriksson (S), Maria Haglund (M), Annica Eriksson (S) och 
Mats Gunnarsson (MP). 

_____ 

 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 2009-09-21 § 154 Dnr KS 2009/450 

Svar på Mats Gunnarssons interpellation 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. 

Kommunfullmäktige överlämnade den 15 juni 2009, § 132, interpellationen till miljö-
och byggnadsnämndens ordförande. 

Miljö- och byggnadsnämndens ordförande Carl-Gustav Thunström (S) har skriftligt 
besvarat interpellationen. 

Fullmäktiges behandling 

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

_____ 

 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 2009-09-21 § 155 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. 

Kommunfullmäktige överlämnade den 15 juni 2009, § 133, interpellationen till miljö- 
och byggnadsnämndens ordförande. 

Miljö- och byggnadsnämndens ordförande Carl-Gustav Thunström (S) har skriftligt 
besvarat interpellationen. 
Fullmäktiges behandling 

I debatten yttrar sig Carl-Gustav Thunström (S) och Per Holm (KD). 

_____ 

 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 2009-09-21 § 156 Dnr KS 2009/618 

Förslag till ändrat datum för fullmäktige i oktober 2009 

Ärendebeskrivning 

Presidiet föreslår att fullmäktige beslutar att flytta sammanträdet med 
kommunfullmäktige från måndag den 19 oktober till tisdag den 20 oktober. 

Presidiet föreslår att fullmäktige den 20 oktober sammanträder klockan 18.30 i Kumla 
Folkets Hus, lokal Husaren. 
Fullmäktiges beslut 

Fullmäktige beslutar att flytta sammanträdet med kommunfullmäktige från måndag den 
19 oktober till tisdag den 20 oktober, klockan 18.30 i Kumla Folkets Hus, lokal 
Husaren. 

_____ 
Expediering 

Kommunledningskontoret 
Samtliga nämnder 
 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 2009-09-21 § 157  Dnr KS 2008/276 

Avsägelse av kommunalt uppdrag – Bernt Sköld (KD) 

Ärendebeskrivning 

Bernt Sköld (KD) har i skrivelse inkommen den 16 september 2008 avsagt sig bland 
annat uppdraget som ledamot i kultur- och fritidsnämnden. 

Fullmäktige har därefter utsett Katarina Lindvall-Scharmer (KD) till ny ledamot i 
kultur- och fritidsnämnden efter Bernt Sköld. 

Uppdraget som ersättare har under en tid varit vakant. 

Valutskottet föreslår att kommunfullmäktige utser Jakob Holm (KD) till ny ersättare i 
kultur- och fritidsnämnden 
Fullmäktiges beslut 

Fullmäktige utser Jakob Holm (KD) till ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden. 

_____ 
Expediering 

Nils-Arne Björk 
Lars Claeson 
Jakob Holm 
Kultur- och fritidsnämnden 

 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 2009-09-21 § 158 Dnr KS 2009/547 

Medborgarförslag om ny typ av vattenrengörningssystem / 
filter till nya badhuset och utomhusbadet Djupadalsbadet 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag har den 18 augusti 2009 inkommit om att Kumla kommun 
installerar en helt ny typ av vattenrengörningssystem/filter till nya badhuset + 
utomhusbadet Djupadalsbadet. 
Fullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen. 

_____ 
Expediering 

Kommunstyrelsen 

 

 Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 
 

 

 

Kommunfullmäktige 2009-09-21 § 159 Dnr KS 2009/563 

Medborgarförslag om behovet av renovering av Backarnas 
lekpark 

Ärendebeskrivning 

Föräldrar i Skogsbacken har den 31 augusti 2009 inkommit med ett medborgarförslag 
om att det finns behov att renovera Backarnas lekpark. 
Fullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen. 

_____ 
Expediering 

Kommunstyrelsen 

 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 2009-09-21 § 160 Dnr KS 2009/580 

Medborgarförslag om tillhandahållande av sopkärl för 
komposterbart material 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag har den 4 september 2009 inkommit om att Kumla kommun ska 
börja tillhandahålla sopkärl för komposterbart material. 
Fullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen. 

_____ 
Expediering 

Kommunstyrelsen 

 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 2009-09-21 § 161 Dnr KS 2009/605 

Medborgarförslag om behov av busskur i Vissberga 

Ärendebeskrivning 

Föräldrar i Vissberga har den 15 september 2009 inkommit med ett medborgarförslag 
om behovet av busskur i Vissberga. 
Fullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen. 

_____ 
Expediering 

Kommunstyrelsen 

 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 2009-09-21 § 162 Dnr KS 2009/608 

Medborgarförslag om uppbyggnad / uppställning av busskur 
vid busshållplats på Långgällagatan för barn som åker 
skolskjuts 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag har den 18 september 2009 inkommit om uppbyggnad / 
uppställning av busskur vid busshållplats på Långgällagatan för barn som åker 
skolskjuts. 
Fullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen. 

_____ 
Expediering 

Kommunstyrelsen 

 Utdragsbestyrkande 
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Kumla kommunfullmäktiges protokoll den 21 september 2009  Bilaga 1 

 
Beslutande Socialdemokraterna Moderata Samlingspartiet
 Sölve Persson Margareta Engman, tjg ers 
 Ing-Marie Andersson, tjg ers Mats Hellgren  
 Annica Eriksson Maria Haglund 
 Björn Eriksson Awat Mohammad 
 Katarina Hansson Elisabet Centervärn, tjg ers 
 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 Marguerite Landin 
 Bert Eriksson  
 Eva Wilhelmsson Folkpartiet liberalerna
 Christer Thörner Herje Fahlén 
 Katarina Öberg Katrin Tensmyr 
 Sven-Ove Cederstrand, tjg ers  
 Thomas Bäck, tjg ers  
 Sten Persson Kristdemokraterna
 Britt Gelin, tjg ers Per Holm 
 Sven-Inge Carlsson Jonas Ahlsson, tjg ers 
 Gun-Britt Ahlin Yvonne Kámel 
 Roger Arvidsson  
   
 Vänsterpartiet Sverigedemokraterna
 Elisabeth Berglund  
   
   
 Miljöpartiet  
 Mats Gunnarsson §§ 135-162  
 Jan Nilsson § 134  
   
Ej tjänstgörande ersättare Jan Nilsson (MP) §§ 135-162 Carina Riberg (MP) 
   
   
Anmälda förhinder Kristina Davidsson (S) Berry Keller (M) 
 Marianne Arvidsson (S) Göran Arveståhl (M) 
 Dan-Åke Moberg (S) Raymonda Kourie (KD) 
 Thomas Andersson (S) Sven-Arne Karlsson (KD) 
 Denis Nilsson (V) Linda Axäng (FP) 
   
Övriga närvarande Lars Claeson, sekr  
 
 

 Utdragsbestyrkande 
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	2009-09-09
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	I motionen skriver Elisabeth Berglund bland annat att stationshuset skulle kunna användas som en gemensam möteslokal för alla politiska partier där man bland annat kunde hålla möten och träffa medborgare för att diskutera hur idéer om kommunens service och verksamhet kan utvecklas.
	Elisabeth Berglund yrkar i motionen att Kumla kommun utreder hur Stationshuset kan bli ett ”Demokratihus”.
	Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 3 mars 2009, § 105, att ge kommunledningskontoret i uppdrag att lämna förslag till yttrande.
	Kommundirektör Annika Hallberg och administrativ handläggare Lars Claeson har i skrivelse från den 25 augusti 2009 lämnat förslag till yttrande.
	Av yttrandet framgår bland annat att huvudskälet för kommunen att förvärva stationshuset var att kunna utveckla ett resecentra och att Kumla kommun  sedan flera år på olika sätt har drivit frågan om planering och genomförande av ett nytt resecentra.
	Arbetet med att planera ett nytt resecentra bör enligt yttrandet vara prioriterat och detta arbete får sedan visa om det även finns utrymme och möjlighet att göra huset till ett demokratihus i enlighet med motionärens önskemål. 
	De möteslokaler som Elisabeth Berglund nämner i motionen finns redan idag att tillgå, exempelvis Folkets Hus.
	Föreslå kommunfullmäktige anta yttrandet och därmed anse motionen besvarad.
	Enligt förvaltningens förslag.
	Elisabeth Berglund (V) yrkar på bifall till motionen.
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	Kommunfullmäktige
	2009-09-21
	§ 139, forts
	Fullmäktiges behandling
	Yrkanden
	Fullmäktiges beslut
	Fullmäktige antar yttrandet och motionen är därmed besvarad.
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	Kommunfullmäktige
	2009-09-21
	§ 140
	Kommunstyrelsen
	2009-09-09
	§ 172  
	Dnr KS 2008/305
	Kommunfullmäktige remitterade den 20 oktober 2008, § 112, ett medborgarförslag om att likrikta debiteringen kring de så kallade 15-timmars-veckorna i kommunens barnomsorg.
	Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 4 mars 2009, § 30, att bifalla medborgarförslaget samt att ändra reglementet för allmän förskola så att samma regler gäller för familjedaghem och de kommunala förskolorna. 
	Barn- och utbildningsnämnden beslutade även att utbildning för dagbarnvårdare ska ses över i syfte att utöka den pedagogiska kompetensen.
	Föreslå kommunfullmäktige
	1. bifalla medborgarförslaget och ändrar reglementet för allmän förskola så att samma regler gäller för familjedaghem och de kommunala förskolorna
	2. utbildning för dagbarnvårdare ska ses över i syfte att utöka den pedagogiska kompetensen.
	Enligt barn- och utbildningsnämndens förslag.
	1. bifalla medborgarförslaget och ändrar reglementet för allmän förskola så att samma regler gäller för familjedaghem och de kommunala förskolorna.
	2. utbildning för dagbarnvårdare ska ses över i syfte att utöka den pedagogiska kompetensen.
	Fullmäktiges behandling
	Yrkanden
	Kommunfullmäktige
	2009-09-21
	§ 140, forts
	Fullmäktiges beslut
	Fullmäktige beslutar att
	1. bifalla medborgarförslaget och ändra reglementet för allmän förskola så att samma regler gäller för familjedaghem och de kommunala förskolorna, samt
	2. utbildningen för dagbarnvårdare ska ses över i syfte att utöka den pedagogiska kompetensen.
	Expediering
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	Kommunfullmäktige
	2009-09-21
	§ 141
	Kommunstyrelsen
	2009-09-09
	§ 173  
	Dnr KS 2009/397
	Kommunfullmäktige remitterade den 18 maj 2009, § 117, ett medborgarförslag om högre inomhustemperatur på Skogstorpsskolan.
	Kommunfastigheter har av kommunstyrelsens arbetsutskott, den 2 juni 2009, § 109, fått i uppdrag att lämna förslag till yttrande.
	Kommunfastigheter har efter uppdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 12 augusti lämnat förslag till svar på motionen.
	Av svaret framgår det att det vidtagits åtgärder för att förbättra inomhusklimatet. Undercentralen har byggts om för att den ska klara maxeffekter som uppstår när det behövs mycket energi. Luftflödena på de olika enheterna har ökats och temperaturen har justerats så att de bättre svarar mot den verksamhet som bedrivs. Mätningar som gjorts efter de olika åtgärderna visar nu att temperaturerna håller sig inom riktvärdena. 
	Under våren har kommunfastigheter haft en dialog med personal på skolan med regelbundna möten där de efter åtgärder kommit överens om att det nu är bra inomhusklimat på skolan. 
	Föreslå kommunfullmäktige anta yttrandet och medborgarförslaget är därmed besvarat. 
	Enligt förvaltningens förslag.
	Anta yttrandet och medborgarförslaget är därmed besvarat. 
	Fullmäktiges beslut
	Fullmäktige antar yttrandet och medborgarförslaget är därmed besvarat.
	Expediering
	Förslagsställarna
	Kommunfullmäktige
	2009-09-21
	§ 142
	Kommunstyrelsen
	2009-09-09
	§ 174  
	Dnr KS 2009/393
	Kommunfullmäktige remitterade den 18 maj 2009, § 113, ett medborgarförslag om bättre busstider mellan Kumla och Örebro.
	Kommunledningskontoret har av kommunstyrelsens arbetsutskott, den 2 juni 2009, § 274, fått i uppdrag att lämna förslag till yttrande över medborgarförslaget där det föreslås att
	1. sträckan Kumla - Örebro ska gå ofta och på bra tider måndag-lördag  2. det börjar gå bussar mellan Ekeby - Kumla.
	Den administrativa chefen har i en skrivelse daterat den 14 augusti lämnat förslag till svar på medborgarförslaget. 
	Av svaret framgår att det idag går 26-27 st bussar i vardera riktning Kumla - Örebro samt 40-41 st tåg mellan Kumla-Örebro måndag-fredag. På lördagar framgår det att det är cirka 10 st bussar och 16-17 st tåg på denna sträcka. Det får i det ekonomiska läge vi befinner oss i inte vara försvarbart att nu ytterligare öka antalet turer.
	Vidare framgår det i svaret att det sedan lång tid tillbaka finns kompletteringstrafik för sträckningen Kumla-Ekeby med taxi 1 gång/ dag i vardera riktning. I skrivelsen avslutas det med att Kumla kommun är medveten om att fullt ut inte är tillfredställande och det är av den anledningen som kommunens administrativa chef har fått i uppdrag att se över dagens kollektivtrafik i syfte att se om det ytterligare går att förstärka trafiken och samutnyttja de fordon som idag finns för både den vanliga kollektivtrafiken och idag nyttjar färdtjänst.
	Föreslå kommunfullmäktige anta yttrandet och medborgarförslaget är därmed besvarat.
	Enligt förvaltningens förslag.
	Anta yttrandet och medborgarförslaget är därmed besvarat.
	Fullmäktiges behandling
	Yrkanden
	Fullmäktiges beslut
	Fullmäktige antar yttrandet och medborgarförslaget är därmed besvarat.
	Expediering
	Förslagsställaren
	Kommunfullmäktige
	2009-09-21
	§ 143
	Kommunstyrelsen
	2009-09-09
	§ 175  
	Dnr KS 2009/394
	Kommunfullmäktige remitterade den 18 maj 2009, § 114, ett medborgarförslag om buss mellan Ekeby och Kumla.
	Kommunledningskontoret har av kommunstyrelsens arbetsutskott, den 2 juni 2009, § 275, fått i uppdrag att lämna förslag till yttrande över medborgarförslaget där det föreslås att det ska börja gå bussar mellan Ekeby - Kumla.
	Den administrativa chefen har i en skrivelse daterat den 15 augusti lämnat förslag till svar på medborgarförslaget. 
	Av svaret att det sedan lång tid tillbaka finns kompletteringstrafik för sträckningen Kumla-Ekeby med taxi 1 gång/ dag i vardera riktning. I skrivelsen avslutas det med att Kumla kommun är medveten om att fullt ut inte är tillfredställande och det är av den anledningen som kommunens administrativa chef har fått i uppdrag att se över dagens kollektivtrafik i syfte att se om det ytterligare går att förstärka trafiken och samutnyttja de fordon som idag finns för både den vanliga kollektivtrafiken och idag nyttjar färdtjänst.
	Föreslå kommunfullmäktige anta yttrandet och medborgarförslaget är därmed besvarat. 
	Enligt förvaltningens förslag.
	Anta yttrandet och medborgarförslaget är därmed besvarat. 
	Fullmäktiges behandling
	Yrkanden
	Lennart Eriksson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
	Fullmäktiges beslut
	Fullmäktige antar yttrandet och medborgarförslaget är därmed besvarat.
	Expediering
	Förslagsställarna
	 Kommunfullmäktige
	2009-09-21
	§ 144
	Kommunstyrelsen
	2009-09-09
	§ 176  
	Dnr KS 2009/400
	Kommunfullmäktige remitterade den 18 maj 2009, § 120, ett medborgarförslag  om solfångare på skolor, företag och idrottshallar samt en återvinningsstation mer centralt.
	Tekniska kontoret fick den 2 juni i uppdrag att lämna förslag till svar på medborgarförslaget. 
	Tekniska kontoret har den 25 augusti lämnat förslag till svar. 
	Av yttrandet framgår att det idag finns en solfångaranläggning i anslutning till Ekeby skola. Solfångare kommer vidare att anläggas på båda de två elvavåningshus som just nu byggs i kvarteret Sylen i centrala Kumla. Husen hör till Kumla Bostäder AB. 
	Vidare framgår att Kumla kommun tycker att förslaget om att använda solenergi i de kommunala verksamheterna är mycket intressant. Beslut om att närmare undersöka förutsättningarna för att använda solenergi togs av fullmäktige redan i januari i år, § 146, då kommunen fick i uppdrag att ”utreda den ekonomiska bärigheten i att komplettera kommunens fastigheter med solfångare eller solceller”. 
	När det gäller central återvinningsstation finns idag en återvinningsstation vid Frögatan (väster om järnvägen och söder om Stenevägen) och en vid Östra gatan (väster om reningsverket), både är placerade nära centrum. 
	Tekniska kontoret kan inte utlova ytterligare en återvinningsstation i centrum. Men vi vill göra det enklare att återvinna material, närmast ska vi därför ta reda på om det vore fördelaktigt att göra i ordning hushålls-/kvartersnära inlämningsställen (förpackningar och tidningar tas då omhand på samma sätt som vid återvinningsstationerna).
	Föreslå kommunfullmäktige anta yttrandet och därmed anse medborgarförslaget besvarat. 
	Enligt förvaltningens förslag.
	Anta yttrandet och därmed anse medborgarförslaget besvarat. 
	Fullmäktiges behandling
	Yrkanden
	Fullmäktiges beslut
	Fullmäktige antar yttrandet och medborgarförslaget är därmed besvarat.
	Expediering
	Förslagsställarna
	 
	Kommunfullmäktige
	2009-09-21
	§ 145
	Kommunstyrelsen
	2009-09-09
	§ 177  
	Dnr KS 2009/421
	Kommunfullmäktige remitterade den 15 juni 2009, § 129, ett medborgarförslag där de föreslår vägbulor eller hastighetsbegränsning till 30 km/timme på Andréns väg, med tanke på den närbelägna Malmens skola.
	Tekniska kontoret fick den 16 juni 2009 av kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag att lämna förslag till svar.
	Tekniska kontoret har den 27 juni lämnat förslag till svar. Av yttrandet framgår att närheten till Malmens skola innebär att det finns ett tungt vägande skäl för att sänka hastigheten till 30 km/timme på Andréns väg.
	Tekniska kontoret har dock planerat in en hastighetsöversyn till hösten, för att få en uppdaterad helhetsbild över vilka förändringar som skulle behöva genomföras i kommunen när det gäller hastighetsbegränsningar. Därför anser tekniska kontoret att frågan om att sänka hastigheten på Andréns väg bör invänta den hastighetsöversyn som ska ske i höst.
	Föreslå kommunfullmäktige anta yttrandet och därmed anse medborgarförslaget besvarat. 
	Föreslå kommunfullmäktige
	1. anta yttrandet
	2. bifalla medborgarförslaget i avseende 30km/tim.
	1. anta yttrandet
	2. bifalla medborgarförslaget i avseende 30km/tim
	 
	Kommunfullmäktige
	2009-09-21
	§ 145, forts
	 
	Kommunfullmäktige
	2009-09-21
	§ 146
	Kommunstyrelsen
	2009-09-09
	§ 179  
	Dnr  KS 2009/588
	Ekonomiavdelningen har i enlighet med bestämmelserna i den kommunala redovisningslagen upprättat delårsrapport för Kumla kommun per den 31 juli 2009.
	Kommunens nämnder har avgivit månadsrapporter för augusti månad 2009.
	På grundval av månadsrapporterna har en översiktlig budgetprognos för år 2009 utarbetats.
	Godkänna delårsrapporten, budgetprognos och nämndernas månadsrapporter.
	Fullmäktiges beslut
	Fullmäktige godkänner delårsrapporten, budgetprognos och nämndernas månadsrapporter.
	Expediering
	Kommunens nämnder
	 
	Kommunfullmäktige
	2009-09-21
	§ 147
	Dnr KS 2009/607
	Kumla kommuns revisorer har översänt rapport från Deloitte om granskning av delårsrapport 2009-07-31.
	Fullmäktiges beslut
	Rapporten läggs till handlingarna.
	 
	Kommunfullmäktige
	2009-09-21
	§ 148
	Kommunstyrelsen
	2009-09-09
	§ 181  
	Dnr KS 2009/440
	1998 bildades kommunalförbundet då kommunerna Örebro, Kumla, Hallsberg och Lekeberg gick samman om gemensam räddningstjänst. Syftet var då och är nu att bedriva en effektivare verksamhet i största möjliga samverkan utifrån medborgarnas behov.
	Under 2008 inkom skrivelser från Nora och Lindesbergs kommuner om möjlighet att ansluta sig till Nerikes Brandkår. Sedan dess har frågan beretts och ett underlag för samverkan har tagits fram för respektive kommun.
	Föreslå kommunfullmäktige
	1. erbjuder Nora och Lindesbergs kommuner medlemskap i Nerikes Brandkår med verksamhetsstart 1/1 2010,
	2. ny förbundsordning för Nerikes Brandkår fastställs i enlighet med upprättat förslag,
	3. revisionen för Nerikes Brandkår utökas med en ledamot för Nora kommun och en ledamot för Lindesbergs kommun.
	Enligt förvaltningens förslag.
	1. erbjuder Nora och Lindesbergs kommuner medlemskap i Nerikes Brandkår med verksamhetsstart 1/1 2010,
	2. ny förbundsordning för Nerikes Brandkår fastställs i enlighet med upprättat förslag,
	3. revisionen för Nerikes Brandkår utökas med en ledamot för Nora kommun och en ledamot för Lindesbergs kommun.
	Fullmäktiges beslut
	Fullmäktige beslutar att
	1. erbjuda Nora och Lindesbergs kommuner medlemskap i Nerikes Brandkår med verksamhetsstart 1/1 2010,
	2. ny förbundsordning för Nerikes Brandkår fastställs i enlighet med upprättat förslag, samt
	3. revisionen för Nerikes Brandkår utökas med en ledamot för Nora kommun och en ledamot för Lindesbergs kommun.
	Expediering
	Nerikes Brandkår
	 
	Kommunfullmäktige
	2009-09-21
	§ 149
	Kommunstyrelsen
	2009-09-09
	§ 186  
	Dnr KS 2009/499
	I en skrivelse daterad 2009-06-23 föreslår Tekniska kontoret att kommunfullmäktige godkänner köpekontraktet som upprättats där Kumla kommun säljer del av fastigheten Kumla Kumla 12:3, till Kumla Fastighets AB och att i investeringsbudgeten för kommunfullmäktige budgetera en inkomst om 1 068 000 kr för ovanstående fastighetsköp.
	Köpekontraktet gäller under förutsättning att det godkänns av kommunfullmäktige.
	Föreslå kommunfullmäktige
	1. godkänna köpekontraktet som upprättats där Kumla kommun säljer del av fastigheten Kumla Kumla 12:3, till Kumla Fastighets AB
	2. i investeringsbudgeten för kommunfullmäktige budgetera en inkomst om 1 068 000 kr för ovanstående fastighetsköp.
	Enligt förvaltningens förslag.
	1. godkänna köpekontraktet som upprättats där Kumla kommun säljer del av fastigheten Kumla Kumla 12:3, till Kumla Fastighets AB
	2. i investeringsbudgeten för kommunfullmäktige budgetera en inkomst om 1 068 000 kr för ovanstående fastighetsköp.
	Fullmäktiges beslut
	Fullmäktige beslutar att
	1. godkänna köpekontraktet som upprättats där Kumla kommun säljer del av fastigheten Kumla Kumla 12:3 till Kumla Fastighets AB, samt
	2. i investeringsbudgeten för kommunfullmäktige budgetera en inkomst om 1 068 000 kr för ovanstående fastighetsförsäljning.
	Expediering
	Tekniska kontoret
	 
	Kommunfullmäktige
	2009-09-21
	§ 150
	Kommunstyrelsen
	2009-09-09
	§ 187  
	Dnr KS 2009/549
	Köpekontrakt har upprättats där Kumla kommun köper fastigheten Kumla Kumla 12:82. Fastighetens areal utgör 1 321 kvm och är bebyggd med ett enbostadshus med adress Norra Via 101. Köpesumma 750 000 kr.
	Fastigheten är belägen vid Södra Via industriområde och är aktuell inför framtida exploatering av industriområdet.
	Köpekontraktet gäller under förutsättning att det godkänns av kommunfullmäktige.
	Föreslå kommunfullmäktige
	1. godkänna köpekontraktet gällande köp av fastigheten Kumla Kumla 12:82
	2. i investeringsbudgeten för kommunfullmäktige anslå 750 000 kr för ovanstående fastighetsköp.
	Enligt förvaltningens förslag.
	1. godkänna köpekontraktet gällande köp av fastigheten Kumla Kumla 12:82
	2. i investeringsbudgeten för kommunfullmäktige anslå 750 000 kr för ovanstående fastighetsköp.
	Fullmäktiges beslut
	Fullmäktige beslutar att
	1. godkänna köpekontraktet gällande köp av fastigheten Kumla Kumla 12:82, samt
	2. i investeringsbudgeten för kommunfullmäktige anslå 750 000 kr för ovanstående fastighetsköp.
	Expediering
	Tekniska kontoret för vidare expediering
	 
	Kommunfullmäktige
	2009-09-21
	§ 151
	Kommunstyrelsen
	2009-09-09
	§ 188  
	Dnr KS 2009/518
	Personalavdelningen föreslår i en skrivelse daterad 20 juli 2009 att få en tydligare och enhetlig tolkning av kommunens uppvaktning vid födelsedagar, göra en ändring av punkt 4 under rubriken, födelsedagar. "Uppvaktning sker även vid jämna 10-tal år efter 50 år och då med en gåva till ett värde av 0,75% av prisbasbeloppet samt med blommor".
	Föreslå kommunfullmäktige godkänna ändringen.
	Enligt förvaltningens förslag.
	Godkänna ändringen.
	Fullmäktiges beslut
	Fullmäktige godkänner ändringen.
	Expediering
	Personalavdelningen
	 
	Kommunfullmäktige
	2009-09-21
	§ 152
	Kommunstyrelsen
	2009-09-09
	§ 189  
	Dnr KS 2009/314
	I december 2007 träffade kommuner och landsting i Mälardalen - Östergötland ett avtal med statens förhandlingsman om Citybanans medfinansiering. Avtalspart för Örebro län är Länstrafiken Örebro AB. Regeringen har nu efter vissa mindre justeringar godkänt avtalet.
	Regionförbundet har fått uppdraget av länets förhandlingsgrupp att administrera handlingarna inför beslut i länets fullmäktigeförsamlingar. I uppdraget ingår även att följa upp att beslut blir fattade, samt att samla in handlingar och protokoll efter beslut.
	Beslut om godkännande av avtal om Citybanans medfinansiering behöver vara fattade av länets kommunala parter senast 13 november 2009.
	Föreslå kommunfullmäktige godkänna avtal om Citybanans medfinansiering.
	Yrkande Torbjörn Ahlin (C) yrkar på bifall till förvaltningens förslag.
	Enligt förvaltningens förslag.
	Godkänna avtal om Citybanans medfinansiering.
	Fullmäktiges behandling
	Yrkanden
	Annica Eriksson (S) och Torbjörn Ahlin (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
	Fullmäktiges beslut
	Fullmäktige godkänner avtalet om Citybanans medfinansiering.
	Expediering
	Regionförbundet
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