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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunfullmäktige 2010-04-19 § 39 Dnr KS 2010/129 

Ny ersättare i kommunfullmäktige 

Ärendebeskrivning 
Clas Risberg (M) har i skrivelse inkommen den 3 februari 2010 bland annat avsagt sig 
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. 
 
Fullmäktige beslutade den 15 mars 2010, § 21, att godkänna avsägelsen och begära 
sammanräkning hos länsstyrelsen för att utse ny ersättare i fullmäktige efter Clas 
Risberg. 
 
Länsstyrelsen har genom beslut från den 24 mars 2010 utsett Rezan Zamdar (M) till ny 
ersättare efter Clas Risberg. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna. 
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Kommunfullmäktige 2010-04-19 § 40 Dnr KS 2010/283 

Avsägelse av kommunalt uppdrag - Rezan Zamdar (M) 

Ärendebeskrivning 
Rezan Zamdar (M) har i skrivelse inkommen den 1 april 2010 avsagt sig uppdraget som 
ersättare i kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen och begär sammanräkning hos länsstyrelsen 
för att utse ny ersättare i kommunfullmäktige efter Rezan Zamdar. 
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Kommunfullmäktige 2010-04-19 § 41 Dnr KS 2010/297 

Revisionsrapport - granskning av årsredovisning 2009 

Ärendebeskrivning 
Kumla kommuns revisorer har översänt rapport från Deloitte om granskning av 
kommunens årsredovisning. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige lägger rapporten till handlingarna. 
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Kommunfullmäktige 2010-04-19 § 42 Dnr KS 2010/298 

Revisionsberättelse för Kumla kommun för år 2009 

Ärendebeskrivning 
Revisorerna har den 13 april 2010 överlämnat revisionsberättelse för år 2009. 
 
Revisorerna tillstyrker att kommunstyrelsen, övriga nämnder samt de enskilda 
förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
 
Revisorerna riktar anmärkning mot socialnämndens brister i internkontroll med 
anledning av de stora avvikelserna mellan de under året lämnade prognoserna och 
verkligt utfall. 
 
Enligt kommunallagen 5 kap. § 25a, ska fullmäktige i de fall revisorerna har riktat 
anmärkning, besluta om anmärkningen ska framställas även från fullmäktiges sida.  
 
Ett sådant beslut ska motiveras. 
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Revisionens ordförande Anders Svärd (C) föredrar revisionsberättelsen. 
 
Yrkande 
Fullmäktiges ordförande Sölve Persson (S) föreslår att fullmäktige  
 
1. beviljar kommunstyrelsen, övriga nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa 
organ ansvarsfrihet för räkenskapsåret, 
 
2. riktar anmärkning mot socialnämndens brister i internkontroll med anledning av de 
stora avvikelserna mellan de under året lämnade prognoserna och verkligt utfall. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beviljar kommunstyrelsen, övriga nämnder samt de enskilda 
förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
 
Kommunfullmäktige riktar anmärkning mot socialnämndens brister i internkontroll med 
anledning av de stora avvikelserna mellan de under året lämnade prognoserna och 
verkligt utfall. 
 



7 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunfullmäktige 2010-04-19 § 43 Dnr KS 2010/232 

Årsredovisning för Kumla kommun 2009 

Ärendebeskrivning 
Kommunledningskontoret har överlämnat årsredovisning för Kumla kommun för år 
2009. 

Förvaltningens förslag 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Kumla kommun 2009. 

Arbetsutskottets behandling 
Yrkande 
Annica Eriksson (S) yrkar på vissa redaktionella ändringar. 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Kumla kommun 2009 efter vissa 
redaktionella ändringar. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Kumla kommun 2009. 

Kommunfullmäktiges behandling 
Ekonomichef Johan Hultgren föredrar årsredovisningen. 
 
Allmänhetens frågor 
Närvarande åhörare ges möjlighet att ställa frågor med anledning av årsredovisningen.  
Inga frågor ställs. 
 
Yrkande 
Lennart Eriksson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen. 
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Kommunfullmäktige 2010-04-19 § 44 Dnr KS 2010/250 
Kallelse till årsstämma med Kumla Fastigheter AB samt 
årsredovisning och revisionsberättelse år 2009 

Ärendebeskrivning 
Styrelsen i Kumla Fastigheter AB har den 24 mars 2010 inkommit med kallelse till 
årsstämma samt årsredovisning och revisionsberättelse för år 2009. 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunfullmäktige ger direktiv till kommunens ombud vid bolagsstämman att 
fastställa resultat- och balansräkning, godkänna styrelsens förslag till disposition av 
årets resultat samt beviljar styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. 

Kommunstyrelsens förslag 
Enligt arbetsutskottets förslag. 

Kommunfullmäktiges behandling 
VD Thage Arvidsson föredrar årsredovisningen. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ge direktiv till kommunens ombud vid bolagsstämman 
att fastställa resultat- och balansräkning, godkänna styrelsens förslag till disposition av 
årets resultat, samt bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. 
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Kommunfullmäktige 2010-04-19 § 45 Dnr KS 2010/256 
Kallelse till årsstämma med Trakaj AB samt årsredovisning och 
granskningsrapport år 2009 

Ärendebeskrivning 
Styrelsen i Trakaj AB har den 24 mars 2010 inkommit med kallelse till årsstämma samt 
årsredovisning och revisionsberättelse för år 2009. 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunfullmäktige ger direktiv till kommunens ombud vid bolagsstämman att 
fastställa resultat- och balansräkning, godkänna styrelsens förslag till disposition av 
årets resultat samt beviljar styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. 

Kommunstyrelsens förslag 
Enligt arbetsutskottets förslag. 

Kommunfullmäktiges behandling 
VD Thage Arvidsson föredrar årsredovisningen. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ge direktiv till kommunens ombud vid bolagsstämman 
att fastställa resultat- och balansräkning, godkänna styrelsens förslag till disposition av 
årets resultat, samt bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. 
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Kommunfullmäktige 2010-04-19 § 46 Dnr KS 2010/251 
Kallelse till årsstämma med Kumla Bostäder AB samt 
årsredovisning och revisionsberättelse år 2009 samt 
granskningsrapport 

Ärendebeskrivning 
Styrelsen i Kumla Bostäder AB har den 24 mars 2010 inkommit med kallelse till 
årsstämma samt årsredovisning och revisionsberättelse för år 2009. 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunfullmäktige ger direktiv till kommunens ombud vid bolagsstämman att 
fastställa resultat- och balansräkning, godkänna styrelsens förslag till disposition av 
årets resultat samt beviljar styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. 

Kommunstyrelsens förslag 
Enligt arbetsutskottets förslag. 

Kommunfullmäktiges behandling 
Ekonomichef Lars Flyckt föredrar årsredovisningen. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ge direktiv till kommunens ombud vid bolagsstämman 
att fastställa resultat- och balansräkning, godkänna styrelsens förslag till disposition av 
årets resultat, samt bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. 
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Kommunfullmäktige 2010-04-19 § 47 Dnr KS 2010/249 
Kallelse till årsstämma med Stadsnät i Kumla AB samt 
årsredovisning och granskningsrapport år 2009 

Ärendebeskrivning 
Styrelsen i Stadsnät i Kumla AB har den 24 mars 2010 inkommit med kallelse till 
årsstämma samt årsredovisning och revisionsberättelse för år 2009. 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunfullmäktige ger direktiv till kommunens ombud vid bolagsstämman att 
fastställa resultat- och balansräkning, godkänna styrelsens förslag till disposition av 
årets resultat samt beviljar styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. 

Kommunstyrelsens förslag 
Enligt arbetsutskottets förslag. 

Kommunfullmäktiges behandling 
VD Björn Holmdahl föredrar årsredovisningen. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ge direktiv till kommunens ombud vid bolagsstämman 
att fastställa resultat- och balansräkning, godkänna styrelsens förslag till disposition av 
årets resultat, samt bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. 
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Kommunfullmäktige 2010-04-19 § 48 Dnr KS 2010/236 

Personalekonomisk redovisning 2009 

Ärendebeskrivning 
Kommunledningskontoret har sammanställt personalekonomisk redovisning för år 
2009. 

Förvaltningens förslag 
Kommunfullmäktige godkänner personalekonomiska redovisningen för 2009. 

Arbetsutskottets behandling 
Yrkande 
Katarina Hansson (S) vill förtydliga att kommunen fortsätter att erbjuda högre 
sysselsättningsgrad upp till heltid samt att kompetensutvecklingsarbete pågår på alla 
nivåer. 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunfullmäktige godkänner personalekonomiska redovisningen för 2009 med 
förtydligandet att kommunen fortsätter att erbjuda högre sysselsättningsgrad upp till 
heltid samt att kompetensutvecklingsarbete pågår på alla nivåer. 

Kommunstyrelsens förslag 
Enligt arbetsutskottets förslag. 

Kommunfullmäktiges behandling 
Personalchef Ulla Lundholm, personalhandläggare Katarina Höglund och 
rehabiliteringshandläggare Mikael Wennerström föredrar redovisningen. 
 
Yrkanden 
Elisabeth Berglund (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner personalekonomiska redovisningen för 2009 med 
förtydligandet att kommunen fortsätter att erbjuda högre sysselsättningsgrad upp till 
heltid samt att kompetensutvecklingsarbete pågår på alla nivåer. 
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Kommunfullmäktige 2010-04-19 § 49 Dnr KS 2009/871 

Medborgarförslag - färre hämtningar av sopor 

Ärendebeskrivning 
I medborgarförslag, inlämnat den 11 december 2009, föreslås att kommunen överväger 
att införa behovstömning, för att minska antalet sophämtningar. Förslagsställaren lyfter 
fram Järfälla som exempel på kommun med behovstömning. 
 
Kommunfullmäktige remitterade den 14 december, § 204, medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav den 12 januari 2010, § 15, tekniska kontoret i 
uppdrag att lämna förslag till yttrande över medborgarförslaget. 
 
Tekniska kontoret har den 23 mars lämnat förslag till yttrande.  
 
Av yttrandet framgår bland annat att i Järfälla kommun hade drygt hälften av de hushåll 
som deltagit i försök med behovstömning och som sedan medverkat i en utvärdering 
haft sophämtning varje vecka innan behovstömning infördes. På ett år minskade antalet 
tömningar/hushåll till i snitt 33 st/år. I Kumla kommun, där sophämtning i de flesta fall 
sker varannan vecka, hämtas sopor i snitt 26 gånger/år. Då fler sophämtningar sker i 
Järfälla med dess behovstömningsmodell än i Kumla saknas tillräckliga skäl för att 
införa behovstömning här, med den fördyrade sophantering och förändrade taxa som 
den modellen skulle kräva. 
 
Kumla kommun bör därför avstå från att införa behovstömning enligt den modell som 
tillämpas i Järfälla. Tekniska kontoret har härmed utfört den prövning av idén om 
behovstömning som efterfrågades i medborgarförslaget. 

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 2010-04-19 § 49, forts  

Kommunfullmäktiges behandling 
Yrkanden 
Mats Gunnarsson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige 
 
1. antar yttrandet, 
2. beslutar att medborgarförslaget därmed är besvarat. 
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Kommunfullmäktige 2010-04-19 § 50 Dnr KS 2009/841 
Förslag till yttrande över medborgarförslag - bullervall på norra 
delen av Stenevägens västra avsnitt 

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har den 30 november 2009 inlämnats där det föreslås att det 
uppförs en bullervall på norra delen av Stenevägens västra avsnitt. 
 
Efter uppdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 12 januari 2010 har miljö- och 
byggnadskontoret lämnat förslag till yttrande. Av yttrandet framgår att bullernivåerna 
längs det aktuella vägavsnittet av Stenevägen inte beräknas vara så höga att de måste 
åtgärdas samt att hastighetssänkande åtgärder, som även minskar bullret från trafiken, i 
området planeras.  

Förvaltningens förslag 
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige  
 
1. antar yttrandet samt att frågan om bullerstörningar från trafiken för fastigheterna i 
anslutning till den norra delen av Stenevägens västra avsnitt ses över i samband med att 
passage för fotgängare och cyklister över Stenevägen ordnas, 
 
2. beslutar att medborgarförslaget därmed är besvarat. 
 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt miljö- och byggnadsnämndens förslag. 

Kommunstyrelsens förslag 
Enligt arbetsutskottets förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige  
 
1. antar yttrandet samt beslutar att frågan om bullerstörningar från trafiken för 
fastigheterna i anslutning till den norra delen av Stenevägens västra avsnitt ses över i 
samband med att passage för fotgängare och cyklister över Stenevägen ordnas, 
 
2. beslutar att medborgarförslaget därmed är besvarat. 
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Kommunfullmäktige 2010-04-19 § 51 Dnr KS 2010/260 

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. 
 
Kommunledningen har den 31 mars 2010 upprättat redovisning gällande motioner och 
medborgarförslag som fortfarande är under beredning. 

Förvaltningens förslag 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 

Kommunstyrelsens förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
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Kommunfullmäktige 2010-04-19 § 52 Dnr KS 2010/235 
Nerikes Brandkårs årsredovisning och revisionsberättelse för 
år 2009 

Ärendebeskrivning 
Nerikes brandkår har överlämnat årsredovisning och revisionsberättelse för år 2009. 
 
Enligt bestämmelserna i kommunallagen har fullmäktige i respektive medlemskommun 
att besluta om ansvarsfrihet för förbundsdirektionen. 

Förvaltningens förslag 
Kommunfullmäktige godkänner Nerikes brandkårs årsredovisning och 
revisionsberättelse för år 2009. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens förslag 
Enligt arbetsutskottets förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Nerikes brandkårs årsredovisning och 
revisionsberättelse för år 2009. 
 
Kommunfullmäktige beviljar direktionen ansvarsfrihet. 
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Kommunfullmäktige 2010-04-19 § 53 Dnr KS 2010/246 

Årsredovisning från stiftelsen Nygårdshemmet 

Ärendebeskrivning 
Stiftelsen Nygårdshemmet har överlämnat årsredovisning för år 2009. 

Förvaltningens förslag 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för stiftelsen Nygårdshemmet. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens förslag 
Enligt arbetsutskottets förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för stiftelsen Nygårdshemmet. 
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Kommunfullmäktige 2010-04-19 § 54 Dnr KS 2010/217 
Kvalitetsredovisning för förskolorna, skolbarnomsorgen och 
grundskolan 2009 

Ärendebeskrivning 
Varje kommun, varje skola som ingår i det offentliga skolväsendet, varje kommunalt 
bedriven förskola och varje kommunalt fritidshem ska årligen upprätta en skriftlig 
kvalitetsredovisning, som ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av 
verksamheten (Förordning 1997:702 om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m.).  

Barn- och utbildningsförvaltningen har nu upprättat 2009 års kvalitetsredovisning. Det 
är kommunfullmäktige som beslutar om den kommungemensamma 
kvalitetsredovisningen. Redovisningen ska sedan överlämnas till Skolinspektionen 
senast den 1 maj. 

Förvaltningens förslag 
Barn– och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar 
kvalitetsredovisning för förskolorna, skolbarnomsorgen och grundskolan 2009. 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunfullmäktige 

1. antar kvalitetsredovisning för förskolorna, skolbarnomsorgen och grundskolan 2009, 

2. understryker vikten av att arbetet med ökad måluppfyllelse enligt skolplanen ska 
fortsätta och prioriteras samt att en redovisning av måluppfyllnadsarbetet sker till barn- 
och utbildningsnämnden.  

Kommunstyrelsens förslag 
Enligt arbetsutskottets förslag. 

Kommunfullmäktiges behandling 
Yrkanden 
Katarina Hansson (S) och Per Holm (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige 

1. antar kvalitetsredovisning för förskolorna, skolbarnomsorgen och grundskolan 2009, 

2. understryker vikten av att arbetet med ökad måluppfyllelse enligt skolplanen ska 
fortsätta och prioriteras samt att en redovisning av måluppfyllnadsarbetet sker till barn- 
och utbildningsnämnden.  
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Kommunfullmäktige 2010-04-19 § 55 Dnr KS 2010/218 
Regler och avgiftstaxa för förskoleverksamhet och 
skolbarnsomsorg i Kumla kommun” 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade senast den 18 maj 2009, 108, om regler och avgiftstaxa 
för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg i Kumla kommun. 

Den 1 juli 2010 utvidgas skyldigheten att anordna allmän förskola till att gälla från och 
med höstterminen det år då barn fyller tre år mot för tidigare fyra år. Allmän förskola 
ska omfatta minst 525 timmar om året, vilket motsvarar i princip tre timmar om dagen 
under skolans terminer. För de barn vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar gäller 
liksom tidigare att förskolverksamheten ska tillhandahållas med hänsyn till föräldrarnas 
förvärvsarbete eller studier eller utifrån barnets eget behov. 

Med anledning av ovanstående behöver dokumentet ”Regler och avgiftstaxa för 
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Kumla kommun” justeras så att det framgår 
att allmän förskola gäller från och med höstterminen det år då barn fyller tre år. 
Ändringarna gäller dokumentets information, regler och avgifter för allmän förskola.  

Förvaltningens förslag 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige 

1. antar förslaget till ändringar i ”Regler och avgiftstaxa för förskoleverksamhet och 
skolbarnsomsorg i Kumla kommun” avseende införandet av allmän förskola från tre år, 

2. beslutar att ändringar i Regler och avgiftstaxa för förskoleverksamhet och 
skolbarnsomsorg i Kumla kommun gäller från och med den 1 juli 2010. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt barn- och utbildningsnämndens förslag. 

Kommunstyrelsens förslag 
Enligt arbetsutskottets förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige 

1. antar förslaget till ändringar i ”Regler och avgiftstaxa för förskoleverksamhet och 
skolbarnsomsorg i Kumla kommun” avseende införandet av allmän förskola från tre år, 
 
2. beslutar att ändringar i Regler och avgiftstaxa för förskoleverksamhet och 
skolbarnsomsorg i Kumla kommun gäller från och med den 1 juli 2010. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunfullmäktige 2010-04-19 § 56 Dnr KS 2010/158 

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kumla kommun 

Ärendebeskrivning 
Gällande Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kumla kommun beslutades av 
kommunfullmäktige den 17 september 2007, § 112.  
 
I samband med utbyggnad av centrala Kumla finns det behov att förända Allmänna 
lokala ordningsföreskrifter för Kumla kommun § 13 förtäring av alkohol. 
 
Förändringen innebär ett förbud av förtäring av alkohol på offentligplats. 

Förvaltningens förslag 
Kommunfullmäktige antar förslaget till förändring av lokala allmänna 
ordningsföreskrifter för Kumla kommun. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens förslag 
Enligt arbetsutskottets förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar förslaget till förändring av lokala allmänna 
ordningsföreskrifter för Kumla kommun. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunfullmäktige 2010-04-19 § 57 Dnr KS 2008/464 

Drogpolitiskt program för Kumla kommun 2010-2011 

Ärendebeskrivning 
Kommunen har ett ansvar för det alkohol- och drogpolitiska arbetet på lokal nivå genom 
alkohollagen, tobakslagen och arbetsmiljölagen. Kumla kommuns alla förvaltningar 
föreslås ansvara för att varje verksamhet har aktuella och uppdaterade handlingsplaner 
för att nå målen i det drogpolitiska programmet för alkohol, narkotika, doping och 
tobak. 
 
Kumla kommunen föreslås ha en vision att kommunen ska vara fri från alla former av 
tobak-, narkotika- och dopingpreparat. 

Förvaltningens förslag 
Kommunfullmäktige antar drogpolitiskt program för Kumla kommun 2010-2011 som 
ersätter drogpolitisk handlingsplan och narkotikapolitiskt program. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag efter redaktionella justeringar. 

Kommunstyrelsens behandling 
Yrkande 
Per Holm (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag samt yrkar att ett tillägg görs om 
att en genomgripande revidering av programmet görs under år 2011 i samarbete med 
föreningar och landstinget m.fl. 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt arbetsutskottets förslag. 

Kommunstyrelsens förslag 
Enligt arbetsutskottets förslag. 

Kommunfullmäktiges behandling 
Yrkande 
Per Holm (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt yrkar att ett tillägg görs 
om att en genomgripande revidering av programmet görs under år 2011 i samarbete 
med föreningar och landstinget m.fl. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunfullmäktige 2010-04-19 § 57, forts  

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar drogpolitiskt program för Kumla kommun 2010-2011 som 
ersätter drogpolitisk handlingsplan och narkotikapolitiskt program. 
 
Reservationer 
Per Holm (KD) reserverar sig till förmån för sitt tilläggsförslag. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunfullmäktige 2010-04-19 § 58 Dnr KS 2010/204 

Överenskommelse om fastighetsreglering Kumla Sånnersta 2:3 

Ärendebeskrivning 
En överenskommelse om fastighetsreglering har avtalats där del av fastigheten 
Sånnersta 2:3 regleras till kommunens fastighet Sånnersta 4:9. Kumla kommun betalar 
841 000 kr för marken som består av ca 4,8 ha åkermark. Marken är i två skiften och 
ligger väster om Brånstavägen och öster om Kumlaån, vilket är strategiskt rätt för 
kommunens utbyggnad. 

Förvaltningens förslag 
Kommunfullmäktige  
 
1. godkänner överenskommelsen om fastighetsreglering avseende del av fastigheten 
Kumla Sånnersta 2:3, 
 
2. i investeringsbudgeten för kommunfullmäktige anslår 841 000 kronor för 
ovanstående fastighetsköp. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens förslag 
Enligt arbetsutskottets förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige  
 
1. godkänner överenskommelsen om fastighetsreglering avseende del av fastigheten 
Kumla Sånnersta 2:3, 
 
2. anslår 841 000 kronor i investeringsbudgeten för kommunfullmäktige för 
ovanstående fastighetsköp. 



25 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunfullmäktige 2010-04-19 § 59 Dnr KS 2010/199 

Fastighetsreglering Kumla Norra Sanna 2:8 

Ärendebeskrivning 
Fastighetsreglering avseende del av fastigheten Kumla Norra Sanna 2:8.   
 
Avtal och ansökan om fastighetsreglering har upprättats med ägaren till fastigheten 
Kumla Norra Sanna 2:8. Avtalet innebär att Kumla kommun förvärvar ca 5 ha mark 
som delvis ligger inom skyddszonerna för grundvattentäkten i Blacksta. Markområdet 
utgörs av jordbruksmark och impediment. Köpesumman uppgår till 750 000 kronor. 

Förvaltningens förslag 
Kommunfullmäktige 
 
1. godkänner avtal och ansökan om fastighetsreglering för köp av del av fastigheten 
Kumla Norra Sanna 2:8, 
 
2. anslår 750 000 kronor i investeringsbudgeten för kommunfullmäktige för 
ovanstående fastighetsköp. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens förslag 
Enligt arbetsutskottets förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige 
 
1. godkänner avtal och ansökan om fastighetsreglering för köp av del av fastigheten 
Kumla Norra Sanna 2:8, 
 
2. anslår 750 000 kronor i investeringsbudgeten för kommunfullmäktige för 
ovanstående fastighetsköp. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunfullmäktige 2010-04-19 § 60 Dnr KS 2010/307 
Medborgarförslag om att anlägga Folkets Park vid Lugnet, 
Kvarntorp 

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har den 19 april 2010 lämnats om att anlägga Folkets Park vid 
Lugnet, Kvarntorp. 
 
Förslagsställaren skriver att Kvarntorpsområdet är en unik plats där det finns 
möjligheter till ett flertal aktiviteter. I förslaget står också att en folkpark inte bör 
byggas som en tillfällig anläggning utan permanent med tak över både dansbana och 
servering. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

 


