
 
 
Kommunfullmäktige 

Protokoll 
2009-12-14 

 
Plats och tid Folkets Hus, Teatern, 2009-12-14, klockan 17:00 – 17:20 
  
Beslutande Annica Ericsson (S) Roger Arvidsson (S) 
 Thomas Bäck (S) Mats Hellgren (M) 
 Ing-Marie Andersson (S) Maria Haglund (M) 
 Björn Eriksson (S) Awat Mohammad (M) 
 Katarina Hansson (S) Berry Keller (M) 
 Lennart Eriksson (S) Elisabet Ekestubbe (M) 
 Gunnel Kask (S) Elisabet Centervärn (M) 
 Sölve Persson (S) Torbjörn Ahlin (C) 
 Carl-Gustav Thunström (S) Jan Engman (C) 
 Leif Ahlander (S) Per-Arne Mårstad (C) 
 Gun-Britt Andersson (S) Anette Friman (C) 
 Lisbet Björklund (S) Linda Axäng (FP) 
 Stefan Svensson (S) Katrin Tensmyr (FP) 
 Anna Kajsa Gullberg Dahl (S) Herje Fahlén (FP) 
 Bert Eriksson (S) Per Holm (KD) 
 Eva Wilhelmsson (S) Raymonda Kourie (KD) 
 Christer Thörner (S) Sven-Arne Karlsson (KD) 
 Katarina Öberg (S) Yvonne Kámel (KD) 
 Thomas Andersson (S) Elisabeth Berglund (V) 
 Marianne Arvidsson (S) Denis Nilsson (V) 
 Sven-Inge Carlsson (S) Jan Nilsson (MP) 
 Gun-Britt Ahlin (S)  
   
Närvarande, ej tjg ers Mohammed Bahram Hassan (S)   
   
   

 
 

Sekreterare ...................................................... §§ 195-206 
 Lars Claeson  

 
Ordförande ...................................................... 
 Sölve Persson 

 
Justerare .......................................................................................................... 
 Gunnel Kask (S)                                    Per Holm (KD) 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

Anslag/Bevis 

Protokoll är justerat 
 

Styrelse/Nämnd Kommunfullmäktige 
  
Sammanträdesdatum 2009-12-14 

 
Datum för 
uppsättande 

2009-12-18 Datum för nedtagande 2010-01-11 

 
Förvaringsplats Kommunledningskontoret 
  
Underskrift ...................................................... 
 Lars Claeson 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunfullmäktige 2009-12-14 § 195 Dnr KS 2009/743 

Revisionsrapport om kommunens riskexponering mot 
kommunala bolag 

Ärendebeskrivning 
Kumla kommuns revisorer har översänt rapport från Deloitte om kommunens 
riskexponering mot kommunala bolag. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Fullmäktige lägger rapporten till handlingarna. 
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Kommunfullmäktige 2009-12-14 § 196 Dnr KS 2009/787 

Brev från Vågbrytaren, riksföreningen mot hälsovådlig 
elektromagnetisk strålning 

Ärendebeskrivning 
Riksföreningen mot hälsovådlig elektromagnetisk strålning, Vågbrytaren, har den 16 
november 2009 inkommit med ett öppet brev till alla Sveriges kommuner om trådlösa 
kommunikationers hälsokonsekvenser. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

Fullmäktige lägger informationen till handlingarna. 
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Kommunfullmäktige 2009-12-14 § 197 Dnr KS 2009/563 

Förslag till yttrande över medborgarförslag - renovering av 
Backarnas lekplats 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har remitterat ett medborgarförslag om att Backarnas lekplats är i 
behov av renovering.  

Asfalten är helt eller delvis borta och vid regn samlas vattnet i pölar. Förutom 
renovering av de befintliga lekredskapen önskar man att lekplatsen kompletteras med en 
sandlåda. Kultur- och fritidsnämnden har fått i uppdrag att yttra sig. 

I ett yttrande från Kultur- och fritidsnämnden den 22 september 2009 framgår det att 
nämnden är medveten om att lekparken är i behov av förbättring. Samtliga kommunala 
lekplatser har genomgått en besiktning under sommaren 2009.  

Under hösten planerar parkavdelningen att i första hand åtgärda de brister som kan vara 
farliga. På längre sikt kommer man att upprätta en plan där samtliga lekplatser bedöms 
utifrån sitt lekvärde och hur mycket de används. Syftet är att få en bild av vilka 
lekplatser som kan utvecklas och vilka som bör läggas ner. 

Ärendet återremitteras av arbetsutskotten den 27 oktober 2009, §419, till Kultur- och 
fritidsnämnden som fick i uppdrag att förtydliga yttrandet.  

Kultur- och fritidsnämnden antog nytt yttrande den 12 november 2009, § 71. 

Förvaltningens förslag 
Kultur- och fritidsnämnden  

Kommunfullmäktige 

1. antar yttrandet, 
2. anser att medborgarförslaget därmed är besvarad. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens förslag 
Enligt arbetsutskottets förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Fullmäktige 

1. antar yttrandet, 
2. beslutar att medborgarförslaget därmed är besvarat. 
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Kommunfullmäktige 2009-12-14 § 198 Dnr KS 2009/738 

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel 

Ärendebeskrivning 
Taxa för offentlig kontroll av livsmedel antogs av kommunfullmäktige år 2006. Taxan 
justerades av kommunfullmäktige den 17 december 2007, § 162. Med anledning av 
ändringar i lagstiftningen behöver Kumla kommuns taxa för offentlig kontroll av 
livsmedel ses över. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 27 oktober 2009, § 75 att föreslå att 
kommunfullmäktige antar förändrad taxa för offentlig kontroll av livsmedel. 
 

Förvaltningens förslag 
Kommunfullmäktige antar taxa för offentlig kontroll av livsmedel. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens förslag 
Enligt arbetsutskottets förslag. 

Kommunfullmäktiges behandling 
Yrkanden 
 
Carl-Gustav Thunström (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar taxa för offentlig kontroll av livsmedel att gälla från och med 
den 1 januari 2010. 
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Kommunfullmäktige 2009-12-14 § 199 Dnr KS 2009/788 

Ny lagstiftning om receptfria läkemedel 

Ärendebeskrivning 
1 november 2009 har en ny lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel 
trätt i kraft. Samtidigt har lagen (2007:1455) om detaljhandel med nikotinläkemedel 
upphävts. Nikotinläkemedel regleras efter beslutet i den nya lagen och inryms i 
begreppet vissa receptfria läkemedel.  

Förvaltningens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen ska ansvara för tillsynen enligt lagen 
(2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens förslag 
Enligt arbetsutskottets förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen ska ansvara för tillsynen enligt lagen 
(2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel. 
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Kommunfullmäktige 2009-12-14 § 200 Dnr KS 2009/845 

Avsägelse av kommunalt uppdrag - Catharina Lindvall-
Scharmer (KD) 

Ärendebeskrivning 
Catharina Lindvall-Scharmer (KD) har den 19 november 2009 avsagt sig uppdragen 
som ledamot i kultur- och fritidsnämnden och ersättare i kultur- och fritidsnämndens 
arbetsutskott. 
 
Valutskottet föreslår att fullmäktige utser Jakob Holm (KD) till ny ledamot i kultur- och 
fritidsnämnden. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Fullmäktige godkänner avsägelsen. 
 
Fullmäktige utser Jakob Holm till ny ledamot i kultur- och fritidsnämnden. 
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Kommunfullmäktige 2009-12-14 § 201 Dnr KS 2009/841 

Medborgarförslag om bullervall på norra delen av Stenevägens 
västra avsnitt 

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag lämnades den 30 november 2009 om uppförande av en bullervall 
på norra delen av Stenevägens västra avsnitt. 
 
Enligt förslaget skulle en bullervall ta udden av ljudet som trots treglasfönster i 
sovrummen och ljuddämpande tekniker ständigt gör sig påmint. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Fullmäktige remitterar medborgarförslaget till kommunstyrelsen. 
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Kommunfullmäktige 2009-12-14 § 202 Dnr KS 2009/794 

Medborgarförslag om matmässa i Kumla kommun 

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag lämnades den 18 november 2009 om att Kumla kommun 
tillsammans med olika grupper med utländsk bakgrund ordnar en matmässa. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Fullmäktige remitterar medborgarförslaget till kommunstyrelsen. 
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Kommunfullmäktige 2009-12-14 § 203 Dnr KS 2009/790 

Medborgarförslag om bättre belysning vid övergångsställen i 
Kumla kommun 

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag lämnades den 17 november 2009 om bättre belysning vid 
övergångsställen i Kumla kommun. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Fullmäktige remitterar medborgarförslaget till kommunstyrelsen. 
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Kommunfullmäktige 2009-12-14 § 204 Dnr KS 2009/871 

Medborgarförslag om sophämtning i Kumla kommun 

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag lämnades den 11 december 2009 om sophämtning i Kumla 
kommun. 
 
Enligt förslaget skulle så kallad behovstömning kunna införas där kunderna ställer ut 
sopkärlen när de är fulla och debiteras antal tömningar enligt detta. 
 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Fullmäktige remitterar medborgarförslaget till kommunstyrelsen. 
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Kommunfullmäktige 2009-12-14 § 205 Dnr KS 2009/869 

Interpellation om solarier i Kumla kommun 

Ärendebeskrivning 
Maria Haglund (M) har lämnat en interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
Lennart Eriksson (S) om solarier i Kumla kommun. 
 
I interpellationen ställer Maria Haglund följande frågor: 
 
- Anser du att Kumla kommun ska bidra till ökad cancerrisk genom att ha solarier i sin 
verksamhet? 
- Är du beredd att omvärdera beslutet att ha solarier i det nya bad som ska byggas? 

Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationen får framställas. 
 
Interpellationen överlämnas till kommunstyrelsens ordförande. 
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Kommunfullmäktige 2009-12-14 § 206 Dnr  

Tillönskan om en god jul och ett gott nytt år 

Ärendebeskrivning 
Fullmäktiges ordförande Sölve Persson (S) avslutar årets fullmäktigesammanträden med 
att tillönska alla ledamöter en god jul och ett gott nytt år. 

 


