
 
 
Kommunfullmäktige 

Protokoll 
2010-01-26 

 
Plats och tid Folkets Hus, Teatern, 2010-01-26, klockan 18:30 – 19:30 
  
Beslutande Annica Ericsson (S) Gun-Britt Ahlin (S) 
 Thomas Bäck (S) Roger Arvidsson (S) 
 Björn Eriksson (S) Mats Hellgren (M) 
 Ing-Marie Andersson (S) Maria Haglund (M) 
 Sven-Ove Cederstrand (S) Berry Keller (M) 
 Katarina Hansson (S) Elisabet Ekestubbe (M) 
 Lennart Eriksson (S) Elisabet Centervärn (M) 
 Sölve Persson (S) Margareta Engman (M) 
 Carl-Gustav Thunström (S) Torbjörn Ahlin (C) 
 Gun-Britt Andersson (S) Jan Engman (C) 
 Lisbet Björklund (S) Per-Arne Mårstad (C) 
 Stefan Svensson (S) Anette Friman (C) 
 Anna Kajsa Gullberg Dahl (S) Linda Axäng (FP) 
 Bert Eriksson (S) Katrin Tensmyr (FP) 
 Eva Wilhelmsson (S) Herje Fahlén (FP) 
 Christer Thörner (S) Per Holm (KD) 
 Thomas Andersson (S) Raymonda Kourie (KD) 
 Marianne Arvidsson (S) Yvonne Kámel (KD) 
 Sten Persson (S) Elisabeth Berglund (V) 
 Kristina Davidsson (S) Denis Nilsson (V) 
 Sven-Inge Carlsson (S) Mats Gunnarsson (MP) 
   
Närvarande, ej tjg ers Jan Nilsson (MP) Carina Riberg (MP) 
   
   

 
 

Sekreterare ...................................................... §§ 1-19 
 Lars Claeson  

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

 
Justerare ...................................................... 
 Carl-Gustav Thunström                           Elisabeth Berglund 

 
 

 

 



2 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

Anslag/Bevis 

Protokoll är justerat 
 

Styrelse/Nämnd Kommunfullmäktige 
  
Sammanträdesdatum 2010-01-26 

 
Datum för 
uppsättande 

2010-01-29 Datum för nedtagande 2010-02-22 

 
Förvaringsplats Kommunledningskontoret 
  
Underskrift ...................................................... 
 Lars Claeson 



3 
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Kommunfullmäktige 2010-01-26 § 1 Dnr KS 2009/736 

Interpellation - lång handläggningstid för interpellationer 

Ärendebeskrivning 
Interpellation inlämnat den 2 november 2009 av Mats Gunnarsson (MP). Det framgår i 
interpellationen att det är svårt att följa upp aktuella frågor eftersom inlämning av 
interpellationer måste ske i regel minst en månad innan den kan tas upp i fullmäktige för 
behandling. 
 
Förslagställaren föreslår en justering av reglementet vad gäller tid för inlämnande av 
interpellationer så att debatten kan bli mer dagsaktuell. 
 
Fullmäktige beslutade den 16 november 2009, § 194, att överlämna interpellationen till 
kommunstyrelsens ordförande. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Lennart Eriksson (S) har skriftligt besvarat 
interpellationen. 

Kommunfullmäktiges behandling 
I debatten yttrar sig Lennart Eriksson (S) och Mats Gunnarsson (MP). 

Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationen är besvarad. 
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Kommunfullmäktige 2010-01-26 § 2 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? 
 
Fullmäktige beslutade den 14 december 2009, § 205, att överlämna interpellationen till 
kommunstyrelsens ordförande. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Lennart Eriksson (S) har skriftligt besvarat 
interpellationen. 

Kommunfullmäktiges behandling 
I debatten yttrar sig Lennart Eriksson (S), Maria Haglund (M), Mats Hellgren (M), 
Linda Axäng (FP) och Annica Eriksson (S). 

Kommunfullmäktiges beslut 

Interpellationen är besvarad. 
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Kommunfullmäktige 2010-01-26 § 3 Dnr KS 2009/605 
Förslag till yttrande över medborgarförslag - behov av busskur 
i Vissberga 

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har inkommit den 15 september 2009 från föräldrar i Vissberga 
som föreslår att en busskur uppförs i Vissberga. 

Kommunfullmäktige remitterade den 21 september 2009, § 161, medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen. 

Tekniska kontoret har efter uppdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 8 
december 2009 lämnat förslag till yttrande. 

Av yttrandet framgår bland annat att ansvaret för den väg där den beskrivna hållplatsen 
är belägen innehas av Vissberga Vägsamfällighet.  

Vissberga Vägsamfällighet har möjlighet att hos Länstrafiken kostnadsfritt hämta 
busskur av enklare modell så långt lagret räcker. Länstrafiken måste innan hämtning 
kontaktas på telefon 019-602 39 23.  

Det är Vissberga Vägsamfällighet som svarar för att utföra det markarbete som den 
anser är nödvändigt. Busskuren måste förankras i marken, annars kan den tippa. Frågor 
om hur busskuren ska förankras i marken kan besvaras av Länstrafiken, se ovan nämnda 
telefonnummer. Vägsamfälligheten avgör vilket underhåll som är behövligt. 

Kumla kommun ska vidarebefordra förslaget om busskur vid hållplatsen ifråga till 
Vissberga Vägsamfällighet.    

Förvaltningens förslag 
Kommunfullmäktige 

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

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens förslag 
Enligt arbetsutskottets förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige 

1. antar yttrandet, 
2. beslutar att medborgarförslaget därmed är besvarat. 
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Kommunfullmäktige 2010-01-26 § 4 Dnr KS 2009/580 
Förslag till yttrande över medborgarförslag - tillhandahållande 
av sopkärl för komposterbart material 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag har den 4 september 2009 lämnats om att Kumla kommun börjar 
tillhandahålla sopkärl för komposterbart material. 

Kommunfullmäktige remitterade den 21 september 2009, § 160, medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen. 

Tekniska kontoret har efter uppdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 
november lämnat förslag till yttrande.  

Av yttrandet framgår att arbetet med att ta fram en ny avfallsplan har påbörjats under år 
2009. I den ingår att utreda vilket slags avfall som ska hämtas och vilket 
insamlingssystem som ska användas. En del i utredningen är att studera vilka 
investeringsutgifter och driftkostnader som tillkommer som en följd av en utökad 
avfallshantering. 

Tekniska kontoret föreslår att förslaget om att tillhandahålla sopkärl för komposterbart 
material diskuteras vidare i samband med det fortsatta arbetet med avfallsplanen.  

Förvaltningens förslag 

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

Arbetsutskottets behandling 

Yrkande 
Annica Eriksson (S) yrkar att en tidplan ska sättas för framtagandet av avfallsplanen. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag med tillägget att en tidplan ska sättas för framtagandet av 
avfallsplanen. 

Kommunstyrelsens förslag 
Enligt arbetsutskottets förslag. 

Kommunfullmäktiges behandling 

Annica Eriksson (S) informerar om att avfallsplanen kommer att behandlas av 
fullmäktige på sammanträdet i juni. 
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Kommunfullmäktige 2010-01-26 § 4, forts  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige 

1. antar yttrandet, 
2. beslutar att medborgarförslaget därmed är besvarat. 
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Kommunfullmäktige 2010-01-26 § 5 Dnr KS 2009/608 
Förslag till yttrande över medborgarförslag - busskur samt 
gatubelysning 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag har inkommit den 18 september 2009 med förslag om uppförande 
av busskur vid hållplats på Långgällagatan (Sillagatans förlängning) för barn som åker 
skolskjuts samt iordningställande av belysning på denna sträckning respektive på del av 
väg 542. 

Kommunfullmäktige remitterade den 21 september 2009, § 162, medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen. 

Tekniska kontoret har efter uppdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 8 
december 2009 lämnat förslag till yttrande.  

Av yttrandet framgår bland annat att ansvaret för den väg där den beskrivna hållplatsen 
är belägen hör till Åbytorps Vägförening medan ansvaret för väg 542 hör till Vägverket. 
Vägföreningen behöver tillstånd från markägaren för att nyttja marken ifråga. 

Åbytorps Vägförening har möjlighet att hos Länstrafiken kostnadsfritt hämta busskur av 
enklare modell så långt lagret räcker. Länstrafiken måste innan hämtning kontaktas på 
telefon 019-602 39 23. 

Det är Åbytorps Vägförening som svarar för att utföra det markarbete som den anser är 
nödvändigt. Busskuren måste förankras i marken, annars kan den tippa. Frågor om hur 
busskuren ska förankras i marken kan besvaras av Länstrafiken på ovan nämnda 
telefonnummer. Vägföreningen avgör vilket underhåll som är behövligt. 

Kumla kommun ska vidarebefordra förslagen om busskur och belysning vid 
Långgällagatan (Sillagatans förlängning) till Åbytorps Vägförening och framföra 
förslaget om belysning på väg 542 till Vägverket. 

Förvaltningens förslag 

Kommunfullmäktige 

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

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
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Kommunfullmäktige 2010-01-26 § 5, forts  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige 

1. antar yttrandet, 
2. beslutar att medborgarförslaget därmed är besvarat. 
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Kommunfullmäktige 2010-01-26 § 6 Dnr KS 2009/648 
Förslag till yttrande över medborgarförslag - om hur Kumla 
kommun kan lösa problemet med miljöfarligt avfall 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige remitterade den 20 oktober 2009, § 181, ett medborgarförslag om 
hur Kumla kommun kan lösa problemet med miljöfarligt avfall. 
  
I medborgarförslaget föreslås att Kumla kommun ska erbjuda hushållen boxar där 
mindre förpackningar med miljöfarligt avfall kan läggas, att kommunen tömmer boxen 
på uppmaning av fastighetsägaren och att då även till exempel färgburkar och dunkar 
hämtas.    
  
Tekniska kontoret har efter uppdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 1 
december 2009 lämnat förslag till yttrande. 
  
Av yttrandet framgår att om miljöboxen ska användas krävs att insamlingsfordonen är 
utrustade för att köra farligt avfall. Miljöboxen kan vidare inte stå ute vid 
vägen/sopkärlet eftersom det innebär risker för till exempel barn. 
  
Kumla kommun har istället öppnat en miljöstation i anslutning till Centralförrådet 
(Östra gatan 2) för mottagning av det farliga avfallet. Farligt avfall kan även lämnas på 
återvinningscentralerna i Kvarntorp och Hallsberg. För dem som bor på landsbygden 
hämtas farligt avfall två gånger per år på åtta stycken valda platser. 
  
Småbatterier lämnas i batteriholkarna som finns på varje återvinningsstation samt vid 
vissa utvalda affärer, mackar, elbutiker och apoteket. 
  
Kumla kommun gör bedömningen att dagens insamlingssätt fungerar effektivt. 

Förvaltningens förslag 
Kommunfullmäktige 
 
1. antar yttrandet, 
2. beslutar att avslå medborgarförslaget. 
 

Arbetsutskottets behandling 
Yrkande 
Maria Haglund (M) yrkar att punkt 2 ändras till följande: beslutar att 
medborgarförslaget därmed är besvarat. 
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Kommunfullmäktige 2010-01-26 § 6, forts  

Arbetsutskottets förslag 

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

Kommunstyrelsens förslag 
Enligt arbetsutskottets förslag. 

Kommunfullmäktiges behandling 

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

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige  
 
1. antar yttrandet, 
2. beslutar att medborgarförslaget därmed är besvarat. 
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Kommunfullmäktige 2010-01-26 § 7 Dnr KS 2009/547 
Förslag till yttrande över medborgarförslag - ny typ av 
vattenrengörningssystem/filter till nya badhuset och 
utomhusbadet Djupadalsbadet. 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag har den 18 augusti 2009 inlämnats om att Kumla kommun 
installerar en helt ny typ av vattenrengörningssystem/filter till nya badhuset och 
utomhusbadet Djupadalsbadet. 
 
Kommunfullmäktige remitterade den 21 september 2009, § 158, medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen. 
 
Kommunfastigheter har efter uppdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 
november 2009 lämnat förslag till yttrande. 
  
Av yttrandet framgår det bland annat att rengöringstekniken som beskrivs i 
medborgarförslaget är ännu på experimentstadiet och främst avsedd för privat bruk och 
inte anpassad för större anläggningar såsom offentliga badhus och utomhusbad. 

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

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens förslag 
Enligt arbetsutskottets förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige 
 
1. antar yttrandet, 
2. beslutar att medborgarförslaget därmed är besvarat. 
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Kommunfullmäktige 2010-01-26 § 8 Dnr KS 2009/719 
Förslag till yttrande över medborgarförslag - om ny bowlinghall 
i Kumla 

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har den 26 oktober 2009 lämnats, där förslagsställaren skriver 
bland annat att en fräsch och modern bowlinghall skulle locka fler personer att bowla i 
Kumla. 
 
Kommunfullmäktige remitterade den 16 november 2009, § 191, ett medborgarförslag 
om ny bowlinghall i Kumla. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har efter uppdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 
17 november lämnat förslag till yttrande den 30 november 2009 där det framgår att  
Kultur- och fritidsnämnden är medveten om problemen och försöker ständigt hitta 
utvägar att förbättra lokalerna så de blir ändamålsenliga för de olika idrotterna.  
 
Kumla kommun ligger i startgroparna att bygga en ny simhall. När den står färdig 
skapas förutsättningar för omflyttningar och nya möjligheter i Kumlahallen. Simhallen 
frigörs för andra verksamheter. Utredning har påbörjats om alternativa 
användningsområden. Flera verksamheter har anmält sitt intresse som bowling, 
innebandy, bordtennis, kampsporter, boxning med flera. 

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

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens förslag 
Enligt arbetsutskottets förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige 
 
1. antar yttrandet, 
2. beslutar att medborgarförslaget därmed är besvarat. 
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Kommunfullmäktige 2010-01-26 § 9 Dnr KS 2009/655 

Förslag till ändring av arbetsordning för kommunfullmäktige 

Ärendebeskrivning 
Fullmäktige beslutade i mars 2004 att införa möjligheten att lämna medborgarförslag. 
Antalet inlämnade medborgarförslag har glädjande nog ökat från 2 förslag år 2004 till 
27 förslag hittills under 2009. 
 
Flera av de medborgarförslag som lämnats under 2008 och 2009 är av sådan karaktär att 
de bäst besvaras av respektive nämnd och således inte skulle behöva besvaras av 
fullmäktige. Två exempel på detta är förslag om bättre värdeskåp och bättre cykelställ 
på Skogstorpsskolan.  
 
Från och med den 1 juli 2007 är det genom en ändring i kommunallagen möjligt för 
kommunfullmäktige att ”överlåta till styrelsen eller annan nämnd att besluta i ett ärende 
som väckts genom medborgarförslag”. 
 
Det innebär att fullmäktige vid varje inkommet medborgarförslag beslutar om förslaget 
ska remitteras till kommunstyrelsen för beredning så som sker idag, eller om styrelsen 
eller annan nämnd ska besluta om förslaget. 
 
Om denna möjlighet införs kommer de medborgarförslag där fullmäktige bedömer att 
styrelsen eller annan nämnd ska besluta att besvaras snabbare än om dessa förslag, som 
idag, ska beslutas av fullmäktige. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 4 november 2009, § 237 att återremittera ärendet till 
arbetsutskottet. 
 
Kommunledningskontoret har den 9 december 2009 lämnat ett reviderat förslag. Av det 
reviderade förslaget framgår att den som har väckt ett medborgarförslag har rätt att yttra 
sig i fullmäktige eller i styrelse eller nämnd när förslaget behandlas. Tiderna och 
formerna för yttrande bestäms av fullmäktiges presidium eller respektive nämnds 
ordförande. 

Förvaltningens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar om ändringar i arbetsordning för kommunfullmäktige för 
att möjliggöra för fullmäktige att överlåta beslutanderätten i ett ärende som väckts 
genom medborgarförslag till styrelsen eller annan nämnd.  

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 
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Kommunfullmäktige 2010-01-26 § 9, forts  

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt arbetsutskottets förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar om ändringar i arbetsordning för kommunfullmäktige för 
att möjliggöra för fullmäktige att överlåta beslutanderätten i ett ärende som väckts 
genom medborgarförslag till styrelsen eller annan nämnd.  
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Kommunfullmäktige 2010-01-26 § 10 Dnr KS 2009/855 
Fastighetsreglering avs del av fastigheterna Blacksta 2:7, 1:3,  
Norra Sanna 7:3 

Ärendebeskrivning 
Tekniska kontoret har upprättat en överenskommelse om fastighetsreglering med ägarna 
till fastigheten Norra Sanna 7:3 som innebär byte av mark i Sannahed. Bytet sker med 
anledning av att fastigheten Norra Sanna 7:3 delvis ligger inom den primära 
skyddszonen för grundvattentäkten i Blacksta. Markområdena utgörs av jordbruksmark 
och impediment. 
 
Överenskommelsen innebär att Kumla kommun förvärvar del av fastigheten Norra 
Sanna 7:3, ca 7,5 ha och säljer del av fastigheterna Blacksta 2:7 och Blacksta 1:3, ca 6,6 
ha. Någon ersättning utgår inte. 

Förvaltningens förslag 
Kommunfullmäktige godkänner överenskommelsen om fastighetsreglering för köp av 
del av fastigheten Norra Sanna 7:3 och försäljning av del av fastigheterna Blacksta 2:7 
och Blacksta 1:3.  

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens förslag 
Enligt arbetsutskottets förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner överenskommelsen om fastighetsreglering för köp av 
del av fastigheten Norra Sanna 7:3 och försäljning av del av fastigheterna Blacksta 2:7 
och Blacksta 1:3.  
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Kommunfullmäktige 2010-01-26 § 11 Dnr KS 2009/864 

Försäljning av del av fastigheten Kumla Kvarntorp 6:1 

Ärendebeskrivning 
Köpekontrakt har upprättats där Kumla kommun säljer del av fastigheten Kumla 
Kvarntorp 6:1 till Kumla Fastigheter AB.  
 
Köpesumma uppgår till 516 000 kronor. Ansökan om avstyckning görs i samband med 
köpet och det kommer att bildas en egen fastighet, om ca 12 900 kvm. Kumla 
Fastigheter AB övertar därmed det fortsatta ansvaret för att antingen riva eller rusta upp 
de byggnader som omfattas av avtalet.  

Förvaltningens förslag 
Kommunfullmäktige 
 
1. godkänner köpekontraktet gällande försäljning av del av fastigheten Kumla 
Kvarntorp 6:1, 
2. i investeringsbudgeten för kommunfullmäktige budgetera en inkomst om 516 000 kr 
för ovanstående fastighetsförsäljning. 
 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens förslag 
Enligt arbetsutskottets förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige 
 
1. godkänner köpekontraktet gällande försäljning av del av fastigheten Kumla 
Kvarntorp 6:1, 
2. budgeterar en inkomst om 516 000 kr i investeringsbudgeten för kommunfullmäktige 
för ovanstående fastighetsförsäljning. 
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Kommunfullmäktige 2010-01-26 § 12 Dnr KS 2009/502 
Revisionsrapport - Granskning av den ekonomiska 
uppföljningen inom kommunfastigheter 

Ärendebeskrivning 
Kumla kommuns revisorer har översänt rapport från Deloitte om granskning av den 
ekonomiska uppföljningen av kommunfastigheter. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger rapporten till handlingarna. 
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Kommunfullmäktige 2010-01-26 § 13 Dnr KS 2009/496 

Revisionsrapport - Granskning av MIA-verksamheten 

Ärendebeskrivning 
Kumla kommuns revisorer har översänt rapport från Deloitte om granskning av MIA-
verksamheten. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige lägger rapporten till handlingarna. 



20 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunfullmäktige 2010-01-26 § 14 Dnr KS 2010/81 

Avsägelse av kommunalt uppdrag - Awat Mohammad (M) 

Ärendebeskrivning 
Awat Mohammad (M) har i skrivelse inkommen den 20 januari 2010 avsagt sig 
uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige samt ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen och begär sammanräkning hos länsstyrelsen 
för att utse ny ledamot i kommunfullmäktige efter Awat Mohammad. 
 
Frågan om ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden remitteras till valutskottet. 



21 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunfullmäktige 2010-01-26 § 15 Dnr KS 2010/81 
Särskilt yttrande med anledning av Awat Mohammads 
avsägelse 

Ärendebeskrivning 
Awat Mohammad (M) har den 20 januari 2010 avsagt sig uppdragen som ledamot i 
kommunfullmäktige och ledamot i barn- och utbildningsnämnden. 

Kommunfullmäktiges behandling 
Fullmäktiges ordförande Sölve Persson (S) föreslår att fullmäktige antar ett särskilt 
yttrande med anledning av bakgrunden till Awat Mohammads avsägelse. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar enhälligt följande yttrande:  
 
Kommunfullmäktige i Kumla uttrycker sin avsky för de hot och trakasserier som Awat 
Mohammad fått utstå. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunfullmäktige 2010-01-26 § 16 Dnr KS 2010/81 

Valärende - ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden 

Ärendebeskrivning 
Awat Mohammad (M) har den 20 januari 2010 bland annat avsagt sig uppdraget som 
ledamot i barn- och utbildningsnämnden. 
 
Valutskottet föreslår att kommunfullmäktige utser Marina Andersson (M) till ny 
ledamot i barn- och utbildningsnämnden. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige utser Marina Andersson (M) till ny ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunfullmäktige 2010-01-26 § 17 Dnr KS 2010/32 
Medborgarförslag om utskick via e-post för självavläsning av 
vattenmätare 

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har den 8 januari 2010 lämnats om utskick via e-post för 
självavläsning av vattenmätare. 
 
Förslagsställaren skriver att det borde vara en besparing att skicka begäran om 
självavläsning med e-post till alla de som har e-faktura. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till kommunstyrelsen. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunfullmäktige 2010-01-26 § 18 Dnr KS 2010/93 
Medborgarförslag om asfaltering av grus/stybbplanen i 
Sannahed 

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har den 22 januari 2010 lämnats om asfaltering av 
grus/stybbplanen i Sannahed. 
 
Förslagsställaren skriver bland annat att detta skulle underlätta arbetet med att spola upp 
en isbana vintertid. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till kommunstyrelsen. 



25 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunfullmäktige 2010-01-26 § 19 Dnr KS 2010/97 
Maria Haglunds m fl motion om implementering av 
livscykelkostnader, LCC 

Ärendebeskrivning 
Maria Haglund (M), Per Holm (KD), Torbjörn Ahlin (C), Linda Axäng (FP) och Mats 
Gunnarsson (MP) har den 25 januari 2010 lämnat en motion om implementering av 
livscykelkostnader, LCC. 
 
I motionen skriver de bland annat att LCC är summan av alla kostnader en anläggning 
eller en produkt har under en viss kalkyltid, ofta lika med livslängden och att fördelarna 
med detta system är att alla kostnader beaktas före en investering och olika offerter 
lättare kan jämföras med varandra. 
 
I motionen föreslår de att kommunen implementerar LCC som arbetsverktyg i 
kommunen. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen. 

 


