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Kommunfullmäktige 2009-10-20 § 163 Dnr KS 2009/644 

Rapport från socialnämnden över ej verkställda beslut 

Ärendebeskrivning 

Kommunerna har från den 1 juli 2006 genom en ändring i socialtjänstlagen skyldighet 
att till Länsstyrelsen rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre 
månader från beslutsdatum. 

Till kommunfullmäktige ska rapporteras statistik över antalet ej verkställda beslut. 
Rapporteringen skall göras en gång per kvartal. 

Socialnämnden har den 27 januari 2009, § 4, lämnat rapport över ej verkställda beslut. 

Vid rapporteringstillfället, den 30 juni 2009, fanns fyra ej verkställda beslut att 
rapportera inom individ- och familjeomsorgen samt två ej verkställda beslut inom LSS 
(lag om stöd och service till vissa funktionshindrade). Besluten inom LSS är nu 
verkställda. 

Fullmäktiges beslut 

Fullmäktige lägger rapporten till handlingarna. 

_____ 
 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 2009-10-20 § 164 Dnr KS 2009/637 

Revisionsrapport om granskning av val av insatser för barn 
och unga 

Ärendebeskrivning 

Kumla kommuns revisorer har översänt rapport från Deloitte om granskning av val av 
insatser för barn och unga inklusive placeringar enligt SoL och LVU. 

Fullmäktiges beslut 

Fullmäktige lägger rapporten till handlingarna. 

_____ 
 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 2009-10-20 § 165 Dnr KS 2009/638 

Revisionsrapport om granskning av kostnader för 
försörjningsstöd (ekonomiskt bistånd) 

Ärendebeskrivning 

Kumla kommuns revisorer har översänt rapport från Deloitte om granskning av 
kostnader för försörjningsstöd (ekonomiskt bistånd). 

Fullmäktiges beslut 

Fullmäktige lägger rapporten till handlingarna. 

_____ 
 

 Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
  

5

 Sammanträdesdatum 
 

 

 
Kommunfullmäktige 2009-10-20 § 166 Dnr KS 2009/678 

Avsägelse av kommunalt uppdrag – Jan Nilsson (MP) 

Ärendebeskrivning 

Jan Nilsson (MP) har i skrivelse inkommen den 19 oktober 2009 avsagt sig uppdraget 
som ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 
Fullmäktiges beslut 

Fullmäktige beviljar avsägelsen samt uppdrar åt valutskottet att lämna förslag på ny 
ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 

_____ 
Expediering 

Valutskottet 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 2009-10-20 § 167  

Kommunstyrelsen 2009-10-07 § 204   Dnr KS 2008/283 

Förslag till yttrande över motion - gällande införande av 
Kumla-dagen 
Ärendebeskrivning 

Den 5 september 2009 lämnade socialdemokraterna en motion gällande införandet av 
Kumla dagen. 

I motionen föreslås att Kumla-dagen ska arrangeras i augusti varje år samt att 
kommunen får i uppdrag att förhandla med Kumla promotion om det är de praktiskt 
anordnar dagen i samarbete med föreningar, studieförbund, handlare och företagare.  

I förslag till yttrande över motionen framgår att det är en möjlighet för ökad 
sammanhållning och visar på den kraft som enat finns hos kommunens medlemmar i 
deras olika skepnader såsom föreningsaktiva, företagare, anställda eller som vanliga 
medborgare.  

Kumla kommun är positiva till att Kumla-dagen arrangeras och ser det också som 
naturligt att Kumla promotion med sin vana för aktiviteter av detta slag tillfrågas om 
de är villiga ta på sig detta ansvar samt genomföra detta i samarbete med föreningslivet 
och företagarna. Vidare finner Kumla kommun att det är naturligt att också 
kommunens egna bolag, Kumla Bostäder, engageras sig i ett sådant firande då 
boendemiljön utgör viktig faktor i ett manifesterande av Kumla kommun som en bra 
stad/kommun att leva i. 
Förvaltningens förslag 

Föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen. 
Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige beslutar 
1. anta yttrandet 
2. det ska tydligt framgå att Kumla kommun är ansvarig arrangör 
3. bifalla motionen. 
Kommunstyrelsens förslag 

Enligt arbetsutskottet. 

Fullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige  
1. antar yttrandet 
2. beslutar att det tydligt ska framgå att Kumla kommun är ansvarig arrangör 
3. bifaller motionen. 

_____ 
Expediering 

Kommunledningskontoret 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 2009-10-20 § 168  

Kommunstyrelsen 2009-10-07 § 205  Dnr KS 2009/210 

Förslag till yttrande över medborgarförslag - önskemål om 
vårdnadsbidrag i Kumla kommun 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag lämnades den 20 februari 2009   

1. om införande av vårdnadsbidrag i Kumla kommun 

2. en enkät till alla föräldrar i Kumla kommun med en förfrågan om intressent för 
vårdnadsbidrag bör skickas ut innan slutligt ställningstagande. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav den 3 mars 2009 kommundirektören i uppdrag att 
lämnat förslag på yttrande. 

Kommundirektören och administrativa chefen har i en skrivelse daterad den 15 
september lämnat förslag på yttrande över medborgarförslaget. I yttrandet framgår att 
medborgarförslaget har tydliga politiska skiljelinjer i synsättet på vad våra skattemedel 
ska användas till. Utifrån detta finns det tre huvudsakliga skäl som talar emot förslaget. 

I korthet är dessa att vårdnadsbidraget  

1.motverkar samhällets integrationssträvanden,  
2. leder till minskad jämställdhet mellan könen,  

3. kostar pengar.  

I medborgarförslaget vill man också att en enkät ska skickas ut till samtliga föräldrar i 
kommunen innan beslut tas i frågan. En så omfattande enkät innebär både ett 
omfattande utredningsarbete och medför ökade kostnader som inte kan anses motiverat 
med ovanstående motiv som grund. 
Förvaltningens förslag 

Föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 
Arbetsutskottets behandling 

Yrkande 
Maria Haglund (M) yrkar på bifall på motion. 

Torbjörn Ahlin (C) instämmer i Maria Haglunds (M) yrkande. 

Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet beslutar enligt 
förvaltningens förslag. 
Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag. 

Reservation från Maria Haglund (M) och Torbjörn Ahlin (C) till förmån sitt yrkande. 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 2009-10-20 § 168, forts  

Kommunstyrelsen 2009-10-07 § 205, forts  

Kommunstyrelsens behandling 

Yrkande 

Torbjörn Ahlin (C), Per Holm (KD) och Linda Axäng (FP) yrkar bifall till 
medborgarförslaget. 

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

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 

Reservationer 

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

Kommunfullmäktiges behandling 

Yrkanden 

Maria Haglund (M), Per Holm (KD), Torbjörn Ahlin (C), Mats Gunnarsson (MP) och 
Christina Örnebjär (FP) yrkar bifall till medborgarförslaget. 

Katarina Hansson (S) och Elisabeth Berglund (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 

Fullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 

Reservationer 

Maria Haglund (M), Mats Hellgren (M), Awat Mohammad (M), Elisabet Centervärn 
(M), Torbjörn Ahlin (C), Jan Engman (C), Marguerite Landin (C), Per-Arne Mårstad 
(C), Herje Fahlén (FP), Katrin Tensmyr (FP), Christina Örnebjär (FP), Per Holm (KD), 
Yvonne Kámel (KD), Camilla Eskilsson (KD) och Mats Gunnarsson (MP) reserverar 
sig till förmån för Maria Haglunds, Per Holms, Torbjörn Ahlins, Mats Gunnarssons 
och Christina Örnebjärs yrkande. 

_____ 
Expediering 

Förslagsställaren 

 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 2009-10-20 § 169  

Kommunstyrelsen 2009-10-07 § 206  Dnr KS 2009/395 

Förslag till yttrande över medborgarförslag - större värdeskåp 
på Skogstorpsskolan 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag om större värdeskåp på Skogstorpsskolan har inkommit den 8 
maj 2009. Av förslaget framgår att de nuvarande är för små. 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 18 maj 2009, § 115, att remittera 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sammanträde den 2 juni 2009, § 107, 
uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att lämna förslag till yttrande.  
I enlighet med barn- och utbildningsnämndens beslut om delegation den 28 maj 2008, 
§ 56, beslutade barn- och utbildningsnämndens ordförande Katarina Hansson den 25 
juni 2009 å barn- och utbildningsnämndens vägnar att uppdra åt utredningssekreterare 
Elisabeth Jangenby upprätta ett yttrande å barn- och utbildningsnämndens vägnar. 
Av yttrandet framgår att barn- och utbildningsnämnden instämmer i att alla elever ska 
kunna ha sina saker i fred. Det finns dock en pedagogisk tanke bakom idén att ha 
klädhängare i stället för värdeskåp, nämligen att arbeta med skolans värdegrund som är 
ett av skolans allra viktigaste uppdrag.  
Därför tycker barn- och utbildningsnämnden att det är bättre att skolan fortsätter att 
arbeta med elevernas respekt för sin arbetsmiljö så att alla tar hänsyn till varandras 
saker, än att köpa in värdeskåp. Genom detta yttrande vill nämnden dock göra 
Skogstorpsskolan uppmärksam på att detta arbete bör förstärkas.  
Ärendet behandlas på kommunstyrelsens arbetsutskott den 6 oktober. 
Barn- och utbildningsnämndens förslag 

Kommunfullmäktige antar förslaget till yttrande och därmed anse medborgarförslaget 
besvarat. 
Arbetsutskottets förslag 

Enligt barn- och utbildningsnämndens förslag. 
Kommunstyrelsens behandling 

Yrkande 
Torbjörn Ahlin (C) yrkar återremiss av ärendet med motiveringen att yttrandet bör 
omarbetas. 
Katarina Hansson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt arbetsutskottets förslag. 

 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 2009-10-20 § 169, forts  

Kommunstyrelsen 2009-10-07 § 206, forts    

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige 

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

Reservation 

Torbjörn Ahlin (C) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande. 

Kommunfullmäktiges behandling 

Yrkanden 

Torbjörn Ahlin (C) och Christina Örnebjär (FP) yrkar återremiss av ärendet med 
motiveringen att svaret bör omarbetas. 

Lennart Eriksson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

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

Ordföranden finner att ärendet ska avgöras idag. 

Fullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige 

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

Reservationer 

Maria Haglund (M), Mats Hellgren (M), Awat Mohammad (M), Elisabet Centervärn 
(M), Torbjörn Ahlin (C), Jan Engman (C), Marguerite Landin (C), Per-Arne Mårstad 
(C), Herje Fahlén (FP), Katrin Tensmyr (FP) och Christina Örnebjär (FP) reserverar 
sig till förmån för Ahlins och Örnebjärs yrkande om återremiss. 

_____ 
Expediering 

Förslagsställarna 
Barn- och utbildningsnämnden 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 2009-10-20 § 170  

Kommunstyrelsen 2009-10-07 § 207  Dnr KS 2009/398 

Förslag till yttrande över medborgarförslag - gräsplan för 
fotboll vid Smedstorps lekplats 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige remitterade den 15 juni 2009 ett medborgarförslag om en 
gräsplan vid Smedstorps lekplats. Kultur- och fritidsnämnden har fått i uppdrag att 
yttra sig. 

Förslagsställaren önskar att Kumla kommun ska anlägga gräs på den befintliga 
grusplanen i Smedstorp och att få någonting uppsatt bakom målen. 

Yttrande 
Gräsplaner finns inom gång- och cykelavstånd intill Skogstorpsskolan och i 
Oppegårdsområdet. Gräsplanen i Oppegård har sedan i våras nya mål med nät. 

Kultur- och fritidsnämnden har därför för närvarande inga planer på att anlägga en 
gräsplan i Smedstorpsområdet och hänvisar därför till någon av dem. 

Kultur- och fritidsnämndens förslag 

Kommunfullmäktige antar yttrandet och medborgarförslaget är därmed besvarat. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt kultur- och fritidsnämndens förslag. 
Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige    

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

Fullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige    

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

_____ 
Expediering 

Förslagsställaren 
Kultur- och fritidsnämnden 

 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 2009-10-20 § 171  

Kommunstyrelsen 2009-10-07 § 208  Dnr KS 2009/392 

Förslag till yttrande över medborgarförslag - angående 
dansstudio i Kumla 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige remitterade den 15 juni 2009 ett medborgarförslag om en 
dansstudio i Kumla. Kultur- och fritidsnämnden har fått i uppdrag att yttra sig. 
Förslagsställaren önskar att det ska finns en dansstudio för äldre ungdomar i Kumla. 
Denne anser också att skolarbetet blir lidande om man ska åka till Lenas dansstudio i 
Hallsberg. 
Förslag till yttrande 
I Kumla finns för närvarande tre möjligheter, förutom eventuella privata alternativ att 
starta en dansstudio i Kumla. Dessa är Kulturskolan, någon förening eller något 
studieförbund.  
Kulturskolan samarbetar för närvarande med Lenas dansstudio och verksamheten 
bedrivs i Hallsberg. Enligt skolans rektor är det därför i dagsläget inte aktuellt att 
förlägga någon verksamhet i Kumla. 
En möjlighet är att ta kontakt med något studieförbund som kan arrangera dans i form 
av studiecirklar. Fördelen är att en cirkel kan startas med kort varsel under 
förutsättning att deltagarna är tillräckligt många samt att lokaler och ledare finns.  
I Kumla finns ett antal lokaler som lämpar sig för dans, bland annat i 
Skogstorpsskolan. 
En tredje möjlighet är att starta en förening om man är några ungdomar med samma 
intresse. Det är möjligt att söka ekonomiskt bidrag hos kommunen och hyra en 
kommunägd lokal för 20 kronor i timmen. 
För att få information och hjälp att starta en förening kan man ta kontakt med kultur- 
och fritidsförvaltningen i Kumla. 
Beslutet berör barn och ungdomar. 
Kultur- och fritidsnämndens förslag 

Kommunfullmäktige antar yttrandet och medborgarförslaget är därmed besvarat. 
Arbetsutskottets förslag 

Enligt kultur- och fritidsnämndens förslag. 
Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige  

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

 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 2009-10-20 § 171, forts  

Fullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige  

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

_____ 
Expediering 

Förslagsställaren 
Kultur- och fritidsnämnden 

 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 2009-10-20 § 172  

Kommunstyrelsen 2009-10-07 § 209   Dnr KS 2009/396 

Förslag till yttrande över medborgarförslag - bättre cykelställ 
vid Skogstorpsskolan 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige remitterade den 18 maj 2009, § 116, ett medborgarförslag där 
förslagsställarna 
1. föreslår att cykelställen vid Skogstorpsskolan byts ut, 
2. föreslår att ett eller flera cykelskjul sätts upp.  
Kommunfastigheter har av kommunstyrelsens arbetsutskott, den 2 juni 2009, § 277, 
fått i uppdrag att svara på medborgarförslaget.  

I förslag till yttrande över medborgarförslaget den 14 september framgår bland annat 
att cykelställen inte behöver bytas ut under förutsättning att skydden förstärks. Efter 
denna förstärkning skyddas sadeln från att bli blöt och kommunen bedömer därmed att 
det inte heller är nödvändigt att sätta upp cykelskjul. 
Förvaltningens förslag 
Kommunstyrelsen beslutar 

1. cykelställens skydd återställs till det tidigare läge och förstärks, 
2. kommunstyrelsen antar yttrandet och medborgarförslaget är därmed besvarat. 
Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige  
1. beslutar att cykelställens skydd återställs till det tidigare läge och förstärks, 
2. antar yttrandet, 
3. beslutar att medborgarförslaget därmed är besvarat. 

Fullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige  

1. beslutar att cykelställens skydd återställs till det tidigare läge och förstärks, 
2. antar yttrandet, 
3. beslutar att medborgarförslaget därmed är besvarat. 

_____ 
Expediering 

Förslagsställarna 
Kommunfastigheter 

 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 2009-10-20 § 173  

Kommunstyrelsen 2009-10-07 § 210  Dnr KS 2009/418 

Förslag till yttrande över medborgarförslag - ett annat sätt att 
fördela gruppledartjänsterna inom omsorgen 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige remitterade den 15 juni 2009, § 130, ett medborgarförslag om att 
”fördela” gruppledartjänsterna inom omsorgen på ett annat sätt. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 15 juni 2009, § 296, att uppdra åt 
socialnämnden att lämna förslag till yttrande. 
Socialnämnden har den 17 september 2009 inkommit med förslag till yttrande. 
Av yttrandet framgår att samordnarfunktionen infördes för att avlasta de hårt belastade 
cheferna inom LSS och äldreomsorg. I stort har samordnarorganisationen fungerat bra. 
Socialförvaltningen har av socialnämnden fått ett uppdrag att se över och utvärdera 
samordnarorganisationen. Först då denna utredning är genomförd kan vi säga vilken 
modell som väljs. Utredningen av detta kommer att påbörjas under hösten 2009. 
Ärendet kommer att behandlas av arbetsutskottet den 6 oktober. 
Socialnämndens förslag 
Kommunfullmäktige antar yttrandet och medborgarförslaget är därmed besvarat. 
Arbetsutskottets förslag 
Enligt socialnämndens förslag. 

Kommunstyrelsens behandling 
Yrkande 

Gunnel Kask (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige 

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

Fullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige 
1. antar yttrandet, 
2. beslutar att medborgarförslaget därmed är besvarat. 
_____ 
Expediering 

Förslagsställaren 
Socialnämnden 

 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 2009-10-20 § 174  

Kommunstyrelsen 2009-10-07 § 211  Dnr KS 2009/587 

Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag 

Ärendebeskrivning 

Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige i Kumla, ska kommunstyrelsen varje år 
vid fullmäktiges ordinarie sammanträde i april och oktober redovisa de motioner och 
medborgarförslag som inte beretts färdigt. 

Kommunledningskontoret har den 1 oktober 2009 upprättat redovisning gällande 
motioner och medborgarförslag som fortfarande är under beredning. 

Förvaltningens förslag 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 

Fullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 

____ 
Expediering 

Samtliga nämnder + handling 

 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 2009-10-20 § 175  

Kommunstyrelsen 2009-10-07 § 222  Dnr KS 2009/599 

Förslag till reglemente för valnämnden 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunallagen ska det finnas ett reglemente för varje nämnd i kommunen. 

Kumla kommun saknar ett gällande reglemente för valnämnden. 

Kommunledningskontoret har den 9 september 2009 lämnat förslag till reglemente för 
valnämnden. 

Förvaltningens förslag 

Kommunfullmäktige antar förslag till reglemente för valnämnden daterad den 
9 september 2009. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag. 
Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige antar förslag till reglemente för valnämnden daterad den 
9 september 2009. 

Fullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar förslag till reglemente för valnämnden daterad den 
9 september 2009. 
_____ 

Expediering 

Kommunledningskontoret 
Valnämndens ledamöter och ersättare 

 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 2009-10-20 § 176  

Kommunstyrelsen 2009-10-07 § 223  Dnr KS 2009/564 

Borgensförbindelse, Kommuninvest 

Ärendebeskrivning 

Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av Föreningen helägda 
dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) ("Kommuninvest"). För att 
Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden 
återfinns i Föreningens stadgar som villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar 
enligt separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skull 
för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat 
borgensförbindelse. Kumla kommun utfärdade sin borgensförbindelse den 7 maj 1993. 

En punktlista har upprättats över åtgärder som respektive medlem ska vidta vid 
tecknandet av bekräftelsen.  

Kumla kommun ska fatta och verkställa beslut enligt följande. 

Kommunfullmäktige ska fatta ett beslut med lydelse identisk med följande förslag: 

1.att Kumla kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 7 maj 1993 
("Borgensförbindelse"), vari Kumla kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar 
såsom för egen skull för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ("Kommuninvest") 
förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda Kumla kommun 
genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av 
borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests borgenärer och 
blivande borgenärer. 
 
2. bekräftelsen ska undertecknas av två företrädare för Kumla kommun. Nämnda 
företrädare ska antingen av kommunfullmäktige vara särskilt bemyndigade att 
underteckna Bekräftelsen eller på annat sätt ha behörighet att underteckna 
Bekräftelsen. 
 
3. Kumla kommun ska till Kommuninvest översända (i) kopia av lagakraftvunnet 
protokoll med fullmäktiges beslut enligt punkt 1 ovan, (ii) Bekräftelsen i original, och 
(iii) dokumentation som utvisar att behörighet föreligger för de personer som 
undertecknat Bekräftelsen. 
 
Kommuninvest önskar erhålla undertecknad Bekräftelse i retur senast den 31 oktober 
2009. 

 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 2009-10-20 § 176, forts  

Kommunstyrelsen 2009-10-07 § 223,  forts  

Förvaltningens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar 
1. Kumla kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 7 maj 1993 
(”Borgensförbindelsen”), vari Kumla kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar 
såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ.) (”Kommuninvest”) 
förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda Kumla kommun 
genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av 
borgen enligt borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests borgenärer och 
blivande borgenärer. 
2. kommunstyrelsens ordförande Lennart Eriksson och kommundirektör Annika 
Hallberg utses att underteckna bekräftelsen. 
Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar 
1. Kumla kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 7 maj 1993 
(”Borgensförbindelsen”), vari Kumla kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar 
såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ.) (”Kommuninvest”) 
förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda Kumla kommun 
genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av 
borgen enligt borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests borgenärer och 
blivande borgenärer. 
2. utser kommunstyrelsens ordförande Lennart Eriksson (S) och kommundirektör 
Annika Hallberg att underteckna bekräftelsen. 
Fullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige  
1. beslutar att Kumla kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 7 maj 
1993 (”Borgensförbindelsen”), vari Kumla kommun åtagit sig solidariskt 
borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ.) 
(”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda 
Kumla kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och 
vidmakthållande av borgen enligt borgensförbindelsen i förhållande till 
Kommuninvests borgenärer och blivande borgenärer. 
2. utser kommunstyrelsens ordförande Lennart Eriksson (S) och kommundirektör 
Annika Hallberg att underteckna bekräftelsen. 
_____ 
Expediering 
Kommuninvest 
Ekonomiavdelningen 
Lennart Eriksson 
Annika Hallberg 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 2009-10-20 § 177  

Kommunstyrelsen 2009-10-07 § 224  Dnr KS 2009/598 

Ny väganslutning i Norra Mos industriområde samt utbyggnad 
av gång- och cykelväg till Norra Mos industriområde 

Ärendebeskrivning 

Näringslivsdirektör Thage Arvidsson och teknisk chef Per Halldin har i skrivelse från 
den 9 september 2009 informerat om att det i samband med fortsatta försäljningar av 
industrimark i Norra Mos-området behöver komma till stånd en ny väganslutning i två 
etapper för att göra det möjligt att ianspråkta ytterligare industrimark söder om 
fastigheten Försäljaren 1. 

Vidare behöver den planerade gång- och cykelvägen utmed väg 641 från nuvarande 
läge vid tunneln mot Smedstorp förlängas fram till Norra Mos industriområde. 
Förvaltningens förslag 

Kommunfullmäktige godkänner föreslagen ny väganslutning enligt skrivelse daterad 9 
september 2009. 
Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag. 
Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige godkänner föreslagen ny väganslutning enligt skrivelse daterad 9 
september 2009.   

Fullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner föreslagen ny väganslutning enligt skrivelse daterad 9 
september 2009.  

_____  

Expediering 

Kumla Fastigheter AB 
Tekniska kontoret 

 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 2009-10-20 § 178  

Kommunstyrelsen 2009-10-07 § 225  Dnr KS 2009/636 

Förslag till sammanträdestider 2010 samt januari 2011 
Ärendebeskrivning 
Kommunledningskontoret har den 30 september 2009 lämnat förslag till 
sammanträdestider för 2010 samt januari 2011. 
Förslaget följer tidigare års sammanträdestider, där fullmäktige sammanträder den 
tredje måndagen i månaden. Undantaget är januari och december 2010, där är förslaget 
att fullmäktige sammanträder på tisdagen, samt januari 2011, där förslaget är att 
fullmäktige sammanträder den fjärde måndagen. 
Fysisk planering sker enligt förslaget tre gånger under januari-juni, samt två gånger 
augusti-december. 

Förvaltningens förslag 
-arbetsutskottet för sin del godkänner de föreslagna tiderna 
-kommunstyrelsen för sin del godkänner de föreslagna tiderna 
-kommunfullmäktige för sin del  
1. godkänner de föreslagna tiderna.  
2. beslutar att kungörelse om tid och plats för sammanträdena förutom att anslås på 
kommunens anslagstavla införs i tidningarna Nerikes Allehanda, Länsposten och 
Etcetra, Örebro, samt publiceras på kommunens hemsida. 
3. ger presidiet i uppdrag att fastställa plats för sammanträdet i maj. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner för sin del de föreslagna sammanträdestiderna. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner för sin del de föreslagna sammanträdestiderna. 

Fullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige 
1. godkänner de föreslagna tiderna.  
2. beslutar att kungörelse om tid och plats för sammanträdena förutom att anslås på 
kommunens anslagstavla införs i tidningarna Nerikes Allehanda, Länsposten och 
Etcetra, Örebro, samt publiceras på kommunens hemsida. 
3. ger presidiet i uppdrag att fastställa plats för sammanträdet i maj. 
_____ 
Expediering 

Samtliga nämnder + handling 
Kommunledningskontoret 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 2009-10-20 § 179  

Kommunstyrelsen 2009-10-07 § 232  Dnr KS 2009/455 

Terminsavgifter för kulturskolan 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträde den 12 maj 2009, § 53, om 
besparingar enligt budgetanvisningar för 2010. Bland annat beslutades om en höjning 
av terminsavgiften i Kulturskolan till 700 kronor per termin. Även syskonrabatten togs 
bort.  
För att underlätta kostnaden för flerbarnsfamiljer föreslår barn- och 
utbildningsförvaltningen i en skrivelse daterad den 7 oktober 2009, följande avgifter i 
Kulturskolan: 
Barn 1: 700 kronor per termin 
Syskonrabatt från och med andra barnet: 350 kr per termin per syskon  
Maximal avgift för ett hushåll: 1 200 kronor per termin. 

Kommunstyrelsens behandling 

Yrkanden 
Annica Eriksson (S) och Katarina Hansson (S) yrkar att ärendet tas upp till behandling 
på dagens sammanträde trots att ärendet inte behandlats av barn- och 
utbildningsnämnden. 
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska behandlas idag. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt barn- och utbildningsförvaltningens förslag.   

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

Fullmäktiges beslut 

Fullmäktige beslutar att följande avgifter ska gälla i kulturskolan 

1. första barnet: 700 kronor per termin 

2. syskonrabatt från och med andra barnet: 350 kr per termin per syskon  

3. maximal avgift för ett hushåll: 1 200 kronor per termin. 
_____ 
Expediering 

Barn- och utbildningsnämnden 

 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 2009-10-20 § 180 Dnr KS 2009/678 

Val av ersättare i barn- och utbildningsnämnden 

Ärendebeskrivning 

Jan Nilsson (MP) har i skrivelse inkommen den 19 oktober 2009 avsagt sig uppdraget 
som ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 

Valutskottet föreslår att fullmäktige utser Marcus Törn (MP) till ny ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden. 
Fullmäktiges beslut 

Fullmäktige utser Marcus Törn (MP) till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 

_____ 
Expediering 

Nils-Arne Björk 
Lars Claeson 
Jan Nilsson 
Marcus Törn 
Barn- och utbildningsnämnden 

 

 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 2009-10-20 § 181 Dnr KS 2009/648 

Medborgarförslag om hur Kumla kommun kan lösa problemet 
med miljöfarligt avfall 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag har den 2 oktober 2009 inkommit med förslag om hur Kumla 
kommun kan lösa problemet med miljöfarligt avfall. 
Fullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen. 

_____ 
Expediering 

Kommunstyrelsen 

 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktiges protokoll den 20 oktober 2009  Bilaga 1 

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

 Utdragsbestyrkande 
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	Enligt kommunallagen ska det finnas ett reglemente för varje nämnd i kommunen.
	Kumla kommun saknar ett gällande reglemente för valnämnden.
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	Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av Föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) ("Kommuninvest"). För att Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden återfinns i Föreningens stadgar som villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar enligt separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skull för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat borgensförbindelse. Kumla kommun utfärdade sin borgensförbindelse den 7 maj 1993.
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	Näringslivsdirektör Thage Arvidsson och teknisk chef Per Halldin har i skrivelse från den 9 september 2009 informerat om att det i samband med fortsatta försäljningar av industrimark i Norra Mos-området behöver komma till stånd en ny väganslutning i två etapper för att göra det möjligt att ianspråkta ytterligare industrimark söder om fastigheten Försäljaren 1.
	Vidare behöver den planerade gång- och cykelvägen utmed väg 641 från nuvarande läge vid tunneln mot Smedstorp förlängas fram till Norra Mos industriområde.
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	Kommunledningskontoret har den 30 september 2009 lämnat förslag till sammanträdestider för 2010 samt januari 2011.
	Förslaget följer tidigare års sammanträdestider, där fullmäktige sammanträder den tredje måndagen i månaden. Undantaget är januari och december 2010, där är förslaget att fullmäktige sammanträder på tisdagen, samt januari 2011, där förslaget är att fullmäktige sammanträder den fjärde måndagen.
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	Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträde den 12 maj 2009, § 53, om besparingar enligt budgetanvisningar för 2010. Bland annat beslutades om en höjning av terminsavgiften i Kulturskolan till 700 kronor per termin. Även syskonrabatten togs bort. 
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