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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

 
Kommunfullmäktige 2009-11-16 § 182 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 13 oktober 2009, § 76 lämnat rapport över ej verkställda beslut.
 
Vid rapporteringstillfället, den 30 september 2009, fanns fyra ej verkställda beslut att 
rapportera inom individ- och familjeomsorgen. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Fullmäktige lägger rapporten till handlingarna. 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

 
Kommunfullmäktige 2009-11-16 § 183 Dnr KS 2009/399 

Förslag till yttrande över medborgarförslag - streethockeyplan 

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har inkommit till Kumla kommun daterat den 8 maj 2009. Av 
förslaget framgår en önskan om fler planer för så kallat streethockey eftersom det skulle 
kunna minska bråk och få fler barn att vara utomhus. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 18 maj 2009, § 119, att remittera 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sammanträde den 2 juni 2009, § 111, 
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 den 25 juni 2009 å barn- och 
utbildningsnämndens vägnar att uppdra åt utredningssekreteraren upprätta ett yttrande å 
barn- och utbildningsnämndens vägnar. 

Av yttrandet framgår bland annat att i Sverige är sporten endast organiserad i genom ett 
fåtal klubbar och utövas runtom på gatorna. Enligt kultur- och fritidsförvaltningens 
bedömning kommer sporten förmodligen att öka och flera kommuner har eller är på väg 
att skapa planer.  

I Kumla finns dock ingen officiell så kallat streethockeyplan som ägs och sköts om av 
kommunen. Därför borde kommunen undersöka om det finns möjlighet att skapa en 
sådan plan i Kumla.  

Arbetsutskottet återremitterade ärendet den 20 oktober till kommunledningskontoret. 

I ett yttrande den 22 oktober från kommunledningskontoret framgår det att Kumla 
kommun delar förslagsställarens uppfattning och vill klargöra att det på kommunens 
skolgårdar (där så är möjligt) ska målas upp planer för olika idrotter däribland 
streethockeyplaner. 

Förvaltningens förslag 
Kommunfullmäktige 
 
1. antar yttrandet, 
2. bifaller medborgarförslaget. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens förslag 
Enligt arbetsutskottets förslag. 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 2009-11-16 § 183, forts  

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige 
 
1. antar yttrandet, 
2. bifaller medborgarförslaget. 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

 
Kommunfullmäktige 2009-11-16 § 184 Dnr KS 2009/119 

Förslag till yttrande över motion - medborgarkontor i Kumla 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige remitterade den 27 januari 2009 en motion från Åsa Häggström 
(V) om medborgarkontor i Kumla. 

I motionen föreslås att ett medborgarkontor ska inrättas i Kumla inom denna 
mandatperiod. 

I ett yttrande från kommunledningskontoret den 15 oktober framgår det att Kumla 
kommun har tidigare ställt sig positiva till ett införande av ett gemensamt 
medborgarkontor för såväl kommunal som statliga verksamheter. Bakgrunden till detta 
ställningsstagande var en förfrågan från regeringen om intresse fanns att på försök 
införa sådana medborgarkontor. Samtliga kommuner i Örebro län förklarade sig 
intresserade av att delta i detta försök men regeringen möjliggjorde sådant försök på 
annat håll i landet. 

I december 2008 fick den administrativa chefen i uppdrag att utreda förutsättningarna 
för ett införande av ett medborgarkontor för de kommunala verksamheterna. 

Arbetet för att gå genom de olika fackförvaltningarnas arbetsuppgifter och se vilka som 
kan föras över till en service-disk kommer att starta under slutet av 2009. Med en 
optimistisk tidsplan borde det vara möjligt att införa en service-disk under slutet av 
2010 eller början av år 2011. 

Förvaltningens förslag 
Kommunfullmäktige 
 
1. antar yttrandet, 
2. anser att motionen därmed är besvarad. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens förslag 
Enligt arbetsutskottets förslag. 

Kommunfullmäktiges behandling 
Yrkanden 
Elisabeth Berglund (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

 
Kommunfullmäktige 2009-11-16 § 184, forts  

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige 
 
1. antar yttrandet 
2. beslutar att motionen därmed är besvarad. 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 2009-11-16 § 185 Dnr KS 2009/222 

Förslag till budget 2010 och flerårsbudget 2011-2012 

Ärendebeskrivning 
Budgetberedningen har överlämnat förslag till budget för år 2010 och flerårsbudget 
2011-2012. 

Förvaltningens förslag 
Budgetberedningen föreslår 

Kommunfullmäktige  

1. antar förslag till budget för år 2010 och flerårsplan 2011-2012, 
 
2. fastställer utdebiteringen för år 2010 till 20:42 kronor per skattekrona, 
 
3. renhållnings- och VA-taxan för år 2010 är oförändrad, 
 
4. fastställer låneramen för rörelsekrediter till 25 mkr, 
 
5. fastställer låneramen för långfristig upplåning till 100 mkr, 
 
6. nämnderna medges rätt att besluta om omdisponeringar av budgeterade medel, 
kostnader såväl som intäkter, i driftbudgeten inom hela sitt verksamhetsområde. Sådant 
beslut ska anmälas till kommunstyrelsen, 
 
7. nämnderna medges rätt att besluta om omdisponeringar av budgeterade medel i 
investeringsbudgeten. Sådant beslut ska anmälas till kommunstyrelsen.  

Arbetsutskottets behandling 
Yrkande 
Maria Haglund (M) och Per Holm (KD) yrkar bifall till inlämnat gemensamt 
budgetförslag från oppositionen. 

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

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Reservation 
Maria Haglund (M) och Per Holm (KD) reserverar sig till förmån till oppositionens 
budgetförslag. 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

 
Kommunfullmäktige 2009-11-16 § 185, forts  

Kommunstyrelsens behandling 
Vänsterpartiet har lämnat förslag och kommentarer till budgetförslaget för år 2010. 
Yrkande 
Maria Haglund (M), Torbjörn Ahlin (C), Linda Axäng (FP) och Raymonda Kourie 
(KD) yrkar bifall till inlämnat gemensamt budgetförslag från oppositionen. 
Annica Eriksson (S) och Björn Eriksson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt arbetsutskottets förslag. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
Reservation 
Maria Haglund (M), Mats Hellgren (M), Torbjörn Ahlin (C), Linda Axäng (FP) och 
Raymonda Kourie (KD) reserverar sig till förmån till oppositionens budgetförslag. 

Kommunfullmäktiges behandling 

Yrkanden 
Lennart Eriksson (S), Annica Eriksson (S), Katarina Hansson (S), Gunnel Kask (S), 
Björn Eriksson (S) och Carl-Gustav Thunström (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 
Maria Haglund (M), Torbjörn Ahlin (C), Per Holm (KD), Linda Axäng (FP), Mats 
Gunnarsson (MP), Elisabet Ekestubbe (M) och Berry Keller (M) yrkar bifall till 
inlämnat gemensamt budgetförslag från moderaterna, centerpartiet, kristdemokraterna, 
folkpartiet och miljöpartiet. 
Elisabeth Berglund (V) yrkar bifall till inlämnat budgetförslag för vänsterpartiet samt 
bifall till kommunstyrelsens förslag förutom i de delar de inte överensstämmer med 
vänsterpartiets förslag. 
Mats Gunnarsson (MP) yrkar bifall till punkt 2-7 i kommunstyrelsens förslag. 
Ajournering 
Sammanträdet ajourneras 18.45. 
Förhandlingarna återupptas 19.15. 
Propositionsordning 
Fullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
Bifall till kommunstyrelsens förslag utom i de delar där motförslag finns ställs mot 
avslag. 
Därefter ställs kommunstyrelsens förslag och samtliga alternativa budgetförslag mot 
varandra. 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 2009-11-16 § 185, forts  

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige  
 
1. antar förslag till budget för år 2010 och flerårsplan 2011-2012, 
 
2. fastställer utdebiteringen för år 2010 till 20:42 kronor per skattekrona, 
 
3. renhållnings- och VA-taxan för år 2010 är oförändrad, 
 
4. fastställer låneramen för rörelsekrediter till 25 mkr, 
 
5. fastställer låneramen för långfristig upplåning till 100 mkr, 
 
6. nämnderna medges rätt att besluta om omdisponeringar av budgeterade medel, 
kostnader såväl som intäkter, i driftbudgeten inom hela sitt verksamhetsområde. Sådant 
beslut ska anmälas till kommunstyrelsen, 
 
7. nämnderna medges rätt att besluta om omdisponeringar av budgeterade medel i 
investeringsbudgeten. Sådant beslut ska anmälas till kommunstyrelsen. 
 
Reservationer 
Göran Arveståhl (M), Mats Hellgren (M), Maria Haglund (M), Berry Keller (M), 
Elisabet Ekestubbe (M), Elisabet Centervärn (M), Torbjörn Ahlin (C), Jan Engman (C), 
Per-Arne Mårstad (C), Linda Axäng (FP), Herje Fahlén (FP), Christina Örnebjär (FP), 
Per Holm (KD), Sven-Arne Karlsson (KD), Raymonda Kourie (KD), Yvonne Kámel 
(KD) och Mats Gunnarsson (MP) reserverar sig till förmån för sitt gemensamma 
alternativa budgetförslag. 
 
Elisabeth Berglund (V) och Denis Nilsson (V) reserverar sig till förmån för sitt 
alternativa budgetförslag.  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 2009-11-16 § 186 Dnr KS 2009/675 
Samverkansavtal för gemensam nämnd för lönesamverkan i 
Kumla, Askersund och Lekebergs kommun gällande från och 
med 2010-01-01 

Ärendebeskrivning 
Askersund, Kumla och Lekebergs kommuner kommer att bilda en gemensam 
lönenämnd kallad Sydnärkes lönenämnd, där Kumla kommun är värdkommun. 
Nämnden bildas från den 1 januari 2010. 

Den gemensamma nämnden ska bedriva en ekonomisk effektiv verksamhet inom 
löneområdet i enlighet med vad som åvilar var och en av kommunerna enligt gällande 
författningar och frivilliga åtaganden samt nyttja och säkra kompetens inom nämndens 
verksamhetsområde. Kravet är att de samverkande kommunerna ska ha samma 
personaladministrativa system och samma lönerutiner.  
För att uppnå en effektiv verksamhet är målet att varje heltidsanställd löneadministratör 
i snitt ska administrera 600 löner. 

Nämnden kommer att utföra uppgifter avseende pensionshantering och 
personalanknutna försäkringsfrågor åt den kommun som så önskar. 

Förvaltningens förslag 
Kommunfullmäktige 

1. Upplöser nuvarande lönesystemsnämnden från och med 2009-12-31, 

2. godkänner föreliggande förslag till samverkansavtal rörande gemensam politisk 
lönenämnd för Askersund, Kumla och Lekebergs kommuner samt uppdrar år 
kommunstyrelsens ordförande att underteckna avtalet, 

3. godkänner föreliggande förslag till reglemente för Sydnärkes lönenämnd, 

4. godkänner den ekonomiska regleringen för Sydnärkes lönenämnd, 

5. utser en ordinarie ledamot och en ersättare till Sydnärkes lönenämnd, 

6. delegerar till kommunstyrelsen att fatta erforderliga följdbeslut med anledning av 
inrättandet av den gemensamma lönenämnden. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens förslag 
Arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag och föreslår Lennart Eriksson (S) 
som ordinarie ledamot och Maria Haglund (M) som ersättare. 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 2009-11-16 § 186, forts  

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige 

1. upplöser nuvarande lönesystemsnämnden från och med 2009-12-31, 

2. godkänner föreliggande förslag till samverkansavtal rörande gemensam politisk 
lönenämnd för Askersund, Kumla och Lekebergs kommuner samt uppdrar år 
kommunstyrelsens ordförande att underteckna avtalet, 

3. godkänner föreliggande förslag till reglemente för Sydnärkes lönenämnd, 

4. godkänner den ekonomiska regleringen för Sydnärkes lönenämnd, 

5. utser en ordinarie ledamot, Lennart Eriksson (S) och en ersättare, Maria Haglund (M) 
till Sydnärkes lönenämnd, samt 

6. delegerar till kommunstyrelsen att fatta erforderliga följdbeslut med anledning av 
inrättandet av den gemensamma lönenämnden. 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 



13 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

 
Kommunfullmäktige 2009-11-16 § 187 Dnr KS 2009/673 

Köp av fastigheten Kumla Sånnersta 2:2 

Ärendebeskrivning 
Enligt Kumla kommuns översiktsplanearbete är ett av kommunens framtida 
utbyggnadsområden för bostäder öster om Kumla tätort i Sånnersta-Brånsta området. 

Där så är möjligt genomförs markförvärv när det är möjligt och lämpligt med hänsyn till 
läge och villkor. Sålunda förvärvade kommunen fastigheten Sånnersta 4:2 samt 4:7 . 
Del av fastigheterna, vilket inte bedömdes behöva nyttjas för framtida bebyggelse under 
överskådlig tid, kunde där efter omedelbart avyttras. 

Föreliggande avtal avser förvärv av fastigheten Sånnersta 2:2. Köpesumma uppgår till 5 
700 000 kronor. Fastigheten har till delar ett centralt läge inom det framtida 
utbyggnadsområdet varför det är lämpligt att förvärva fastigheten i detta skede. 

Fastigheten som inrymmer ca 22,7 ha åkermark i de västliga delarna och skogs- och 
övrig mark om ca 26,3 ha i den östliga delen, d v s totalt ca 49 ha samt en 
mangårdsbyggnad med bostadshus och tillhörande ekonomibyggnader. 

 
Köpekontraktet gäller under förutsättning att det godkänns av kommunfullmäktige. 

Förvaltningens förslag 
Kommunfullmäktige 

1. godkänner köpekontraktet gällande köp av fastigheten Kumla Sånnersta 2:2, 

2. i investeringsbudgeten för kommunfullmäktige anslå 5 700 000 kronor för 
ovanstående fastighetsköp. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens förslag 
Enligt arbetsutskottets förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige 

1. godkänner köpekontraktet gällande köp av fastigheten Kumla Sånnersta 2:2, 

2. anslår 5 700 000 kronor i investeringsbudgeten för kommunfullmäktige för 
ovanstående fastighetsköp. 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 2009-11-16 § 188 Dnr KS 2009/611 

Uppföljning av kommunens miljömål 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige antog den 18 juni 2007 "Miljöprogram 2006-2010". I programmet 
framgår att det årligen ska göras en uppföljning av de mål som finns beskrivna i 
programmet. 
 
Miljöinspektör Östen Tylebrink har i en skrivelse daterat den 26 augusti 2009 
överlämnat en uppföljning av kommunens miljömål för år 2008. I skrivelsen framgår 
bland annat att den största positiva miljöhändelsen under år 2008 är att all kommunens 
el kommer från vindkraftverk, vilket innebär en minskning av kommunens 
koldioxidutsläpp med cirka 3 420 ton som också går att beskriva med cirka 712 varv 
runt jorden med en miljöbil som släpper ut maximalt 120 gram koldioxid/kilometer. 
Vidare framgår att energieffektiviseringar har genomförts på bland annat kommunens 
avloppsreningsverk och vattenverk. 
 
De ekologiska inköpen av livsmedel har ökat från två till fem procent under året och 
ytan av miljöcertifierad skog har ökat från noll till drygt fem procent under 2008. 
 
Kommunen har även köpt in en miljöbil (etanolbil). Uppbyggnaden av en bilpool har 
påbörjats under året och poolen består idag av tre bilar. 

Förvaltningens förslag 
Kommunstyrelsen antar redovisningen av miljöprogrammets uppföljning för år 2008. 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommunfullmäktige för godkännande av 
redovisning. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunstyrelsen antar redovisningen av miljöprogrammets uppföljning för år 2008. 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 2009-11-16 § 189 Dnr KS 2009/760 

Motion om regler för konstinköp 

Ärendebeskrivning 
Torbjörn Ahlin (C), Maria Haglund (M), Linda Axäng (FP), Per Holm (KD) och Mats 
Gunnarsson (MP) har den 9 november 2009 lämnat en motion om regler för konstinköp.
 
I motionen skriver de bland annat att Kumla kommun välförtjänt har fått en tydlig 
konstprofil och att det förutom Konst på hög också handlar mycket om utsmyckningen 
av offentliga miljöer i centralorten. 
 
I motionen föreslår de att Kumla kommun utarbetar och fastställer regler för inköp av 
konstverk, även innefattande inköp till kommunens helägda bolag. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Fullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen. 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 2009-11-16 § 190 Dnr KS 2009/762 

Motion om ensamkommande barn 

Ärendebeskrivning 
Lennart Eriksson (S), Annica Eriksson (S) och Katarina Hansson (S) har den 10 
november 2009 lämnat en motion om ensamkommande barn. 
 
I motionen skriver de att allt fler ensamkommande barn kommer till Sverige och att 
många kommuner vägrar att ta emot dessa barn då man inte anser sig ha de kunskaper 
som behövs för ett bra mottagande, trots att behovet är stort. 
 
I motionen föreslår de att  
 
1. Kumla kommun snarast utreder möjligheten att ta emot ensamkommande barn 
 
2. kommunen senast den 1 maj har tagit fram ett boende och den personal som behövs 
för att ge ensamkommande barn ett värdigt mottagande. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Fullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen. 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 2009-11-16 § 191 Dnr KS 2009/719 

Medborgarförslag om ny bowlinghall i Kumla 

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har den 26 oktober 2009 lämnats om ny bowlinghall i Kumla. 
 
Förslagsställaren skriver bland annat att en fräsch och modern bowlinghall skulle locka 
fler personer att bowla i Kumla. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Fullmäktige remitterar medborgarförslaget till kommunstyrelsen. 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 2009-11-16 § 192 Dnr KS 2009/728 
Medborgarförslag om att införa förbud mot odling av 
genmanipulerade grödor och växter, GMO-fri zon 

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har inkommit den 28 oktober 2009 där förslaget är att införa 
förbud mot odling av genmanipulerade grödor och växter såväl som försöksodlingar 
som odlingar i större skala och att Kumla kommun blir en GMO-fri zon.  
 
GMO är inte en traditionell växtförädling. Det handlar om något helt nytt, där man tar 
bort barriärer som alltid funnits mellan olika arter. Man klipper och klistrar i 
arvsmassans DNA-trådar och skapar en mix av olika arter som aldrig skulle kunna 
korsas på naturlig väg. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Fullmäktige remitterar medborgarförslaget till kommunstyrelsen. 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 2009-11-16 § 193 Dnr KS 2009/761 
Medborgarförslag om vidgad information om kulturella 
aktiviteter i Kumla kommun 

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har den 9 november 2009 lämnats om vidgad information om 
kulturella aktiviteter i Kumla kommun. 
 
Förslagsställaren föreslår att 
 
1. kommunen bildar en grupp med intresserade, engagerade och kunniga personer som 
får analysera behov av vidgad information när det gäller kulturella aktiviteter i Kumla 
kommun 
 
2. gruppen också får möjligheter att lämna förslag till åtgärder. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till kommunstyrelsen. 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 2009-11-16 § 194 Dnr KS 2009/736 

Interpellation om lång handläggningstid för interpellationer 

Ärendebeskrivning 
Mats Gunnarsson (MP) har lämnat en interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
Lennart Eriksson (S) om lång handläggningstid för interpellationer. 
 
I interpellationen ställer Mats Gunnarsson följande fråga: 
 
Har du för avsikt att föreslå justerinhar av reglementet vad gäller tid för inlämnandet av 
interpellationer så att debatten kan bli mer dagsaktuell? 

Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationen får framställas. 
 
Interpellationen överlämnas till kommunstyrelsens ordförande. 
 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 


