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Kommunfullmäktige 2010-06-14 § 73 Dnr KS 2010/414 

Inkomna skrivelser och rapporter 

Ärendebeskrivning 
KS 2010/414 
Kumla kommuns revisorer har översänt rapport från Deloitte om förstudie av 
skolutveckling i Kumla kommun. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige lägger rapporten till handlingarna. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige lägger rapporten till handlingarna. 



4 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunfullmäktige 2010-06-14 § 74 Dnr KS 2010/372 

Årsredovisning - Samordningsförbundet Sydnärke 

Ärendebeskrivning 
Samordningsförbundet Sydnärke har överlämnat årsredovisning och revisionsberättelse 
för år 2009. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Samordningsförbundet Sydnärkes årsredovisning och 
revisionsberättelse för år 2009. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige godkänner Samordningsförbundet Sydnärkes årsredovisning och 
revisionsberättelse för år 2009. 

Kommunfullmäktiges behandling 
Samordningsförbundet Sydnärkes ordförande Annica Eriksson (S) föredrar 
årsredovisningen. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Samordningsförbundet Sydnärkes årsredovisning och 
revisionsberättelse för år 2009. 
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Kommunfullmäktige 2010-06-14 § 75 Dnr KS 2010/97 

Motion - implementering av LCC, livscykelkostnader 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige remitterade den 26 januari 2010 en motion om implementering av 
livscykelkostnader (LCC) till kommunstyrelsen. 
 
Kommundirektör Annika Hallberg och tekniska kontoret har av kommunstyrelsens 
arbetsutskott, den 2 februari 2010, § 24, fått i uppdrag att lämna förslag till yttrande. 
 
Kommundirektör Annika Hallberg och teknisk chef Per Halldin har den 18 maj lämnat 
förslag till yttrande där det framgår att kommunen i sina prognoser väger in vissa av de 
komponenter som LCC-beräkningarna består av, men att LCC-modellen inte tillämpas i 
sin helhet. För att klarlägga i vilken utsträckning en strikt tillämpning av LCC är att 
föredra ska kommunen bredda sin kunskap om LCC-verktyget.  

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige 
 
1. antar yttrandet, 
2. beslutar att motionen därmed är besvarad. 

Arbetsutskottets behandling 
Maria Haglund (M) yrkar på att det i yttrandet justeras så att det framgår "att en 
återrapportering ska ske senast den 31 december 2010". 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunfullmäktige 
 
1. antar yttrandet med justeringen "att en återrapportering ska ske senast den 31 
december 2010", 
2. beslutar att motionen därmed är besvarad. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige 
 
1. antar yttrandet med justeringen "att en återrapportering ska ske senast den 31 
december 2010", 
2. beslutar att motionen därmed är besvarad. 
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Kommunfullmäktige 2010-06-14 § 75, forts   

Kommunfullmäktiges behandling 
Yrkanden 
Linda Axäng (FP), Mats Gunnarsson (MP) och Per Holm (KD) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige 
 
1. antar yttrandet med justeringen "att en återrapportering ska ske senast den 31 
december 2010", 
2. beslutar att motionen därmed är besvarad. 
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Kommunfullmäktige 2010-06-14 § 76 Dnr KS 2010/409 

Köp av fastigheten Kumla Urmakaren 23 

Ärendebeskrivning 
Köpekontrakt har upprättats där Kumla kommun köper fastigheten Kumla Urmakaren 
23. Fastighetens areal utgör 876 kvm och är bebyggd med en 1 ½-plansvilla, adress 
Kyrkogatan 11. Köpesumma 1 250 000 kr. 

Fastigheten är belägen intill centrum och är lämplig som framtida exploateringsområde 
och utvecklingen av centrum.  

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige 

1. godkänner köpekontraktet gällande köp av fastigheten Kumla Urmakaren 23, 

2. anslår i investeringsbudgeten för kommunfullmäktige 1 250 000 kr för ovanstående 
fastighetsköp. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige 

1. godkänner köpekontraktet gällande köp av fastigheten Kumla Urmakaren 23, 

2. anslår i investeringsbudgeten för kommunfullmäktige 1 250 000 kr för ovanstående 
fastighetsköp. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige 

1. godkänner köpekontraktet gällande köp av fastigheten Kumla Urmakaren 23, 

2. anslår 1 250 000 kr i investeringsbudgeten för kommunfullmäktige för ovanstående 
fastighetsköp. 
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Kommunfullmäktige 2010-06-14 § 77 Dnr KS 2010/407 
Uppföljning av beslut angående samåkningsparkering/ar och 
parkeringshus 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade, den 20 april 2009, § 89, att låta utreda förslag som den 
14 februari 2008 lades fram av Mats Gunnarsson (MP) i motion om kommunala 
samåkningsparkeringar. I motionen föreslog Mats Gunnarsson (MP) att fullmäktige 
skulle besluta följande: 

1. Analysera lämpliga knutpunkter som till exempel Hardemo nära Statoilmacken, 
Ekeby och andra platser där vägar möts. Upprätta parkeringar med motorvärmaruttag 
som endast är aktiva vid minusgrader men som förbereds för framtida utveckling för 
laddning av elfordon. 

2. Om möjligt utrusta dessa parkeringar med enklare tak vilket ökar komfort och 
trafiksäkerhet. 

3. Undersök möjligheten att bygga ett enklare parkeringshus mitt emot hotellet bredvid 
järnvägsstationen. 

Av utredningen framgår att en kommunal pendlarparkering har ställts i ordning vid 
Gamla vägen, nära cirkulationsplatsen vid Skogstorpsskolan (Vägtorget). Parkeringen 
rymmer ca 12-13 platser. Vid en hög nyttjandegrad bör undersökas om behov finns av 
ytterligare samåkningsparkering/ar.  

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige 

1. ger tekniska kontoret i uppdrag att återkommande marknadsföra pendlarparkeringen 
vid Gamla Vägen, nära Vägtorget,  

2. ger tekniska kontoret i uppdrag att undersöka pendlarparkeringens nyttjandegrad, 

3. låter frågan om parkeringshus avgöras i samband med den fortsatta 
centrumplaneringen. 

Arbetsutskottets behandling 
Annica Eriksson (S) yrkar på att 

Kommunfullmäktige  

1. ger tekniska kontoret i uppdrag att återkommande marknadsföra pendlarparkeringar,  

2. ger tekniska kontoret i uppdrag att undersöka strategiska platser för pendlarparkeringar såväl 
befintliga som nya, 

3. låter frågan om parkeringshus avgöras i samband med den fortsatta centrumplaneringen. 
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Kommunfullmäktige 2010-06-14 § 77, forts  

Arbetsutskottets förslag 
Kommunfullmäktige 

1. ger tekniska kontoret i uppdrag att återkommande marknadsföra pendlarparkeringar,  

2. ger tekniska kontoret i uppdrag att undersöka strategiska platser för 
pendlarparkeringar såväl befintliga som nya, 

3. låter frågan om parkeringshus avgöras i samband med den fortsatta 
centrumplaneringen. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige 

1. ger tekniska kontoret i uppdrag att återkommande marknadsföra pendlarparkeringar,  

2. ger tekniska kontoret i uppdrag att undersöka strategiska platser för 
pendlarparkeringar såväl befintliga som nya, 

3. låter frågan om parkeringshus avgöras i samband med den fortsatta 
centrumplaneringen. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige 

1. ger tekniska kontoret i uppdrag att återkommande marknadsföra pendlarparkeringar,  

2. ger tekniska kontoret i uppdrag att undersöka strategiska platser för 
pendlarparkeringar såväl befintliga som nya, 

3. låter frågan om parkeringshus avgöras i samband med den fortsatta 
centrumplaneringen. 
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Kommunfullmäktige 2010-06-14 § 78 Dnr KS 2010/434 

Allmänna lokala föreskrifter för Kumla kommun 

Ärendebeskrivning 
Beslut från Länsstyrelsen som beslutar, med stöd av 3 kap 13 § andra stycket 
ordningslagen (1963:617), att upphäva Kumla kommuns fullmäktiges beslut 2010-04-
19 § 56 om allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kumla kommun. 
 
Ärendet bordlades på arbetsutskottets sammanträde den 18 maj. 
 
Den 25 maj gav arbetsutskottet kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram ett ändrat 
förslag till allmänna ordningsföreskrifter för Kumla kommun. 
 
Den 31 maj lämnade kommunledningskontoret reviderat förslag av lokala allmänna 
ordningsföreskrifter för Kumla kommun. 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunfullmäktige antar det reviderade förslaget av allmänna lokala 
ordningsföreskrifter för Kumla kommun. 

Kommunstyrelsens behandling 
Yrkande 
Jan Engman (C) yrkar att listan kompletteras med Ekebyvallen. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige antar det reviderade förslaget av allmänna lokala 
ordningsföreskrifter för Kumla kommun med Jan Engmans (C) tilläggsyrkande. 

Kommunfullmäktiges behandling 
Yrkanden 
Lennart Eriksson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar det reviderade förslaget av allmänna lokala 
ordningsföreskrifter för Kumla kommun med Jan Engmans (C) tilläggsyrkande. 
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Kommunfullmäktige 2010-06-14 § 79 Dnr KS 2010/492 

Regler för bidrag till politiska partier i Kumla kommun 

Ärendebeskrivning 
Kommunledningskontoret har överlämnat förslag till ändrade regler för bidrag till 
politiska partier i Kumla kommun. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar förslag till ändrade regler för bidrag till politiska partier i 
Kumla kommun. 

Arbetsutskottets behandling 
Enligt förslaget. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige antar förslag till ändrade regler för bidrag till politiska partier i 
Kumla kommun. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar förslag till ändrade regler för bidrag till politiska partier i 
Kumla kommun. 
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Kommunfullmäktige 2010-06-14 § 80 Dnr KS 2010/415 
Maria Haglunds m fl motion om intraprenader - en alternativ 
verksamhetsform 

Ärendebeskrivning 
Maria Haglund (M), Per Holm (KD), Torbjörn Ahlin (C), Linda Axäng (FP) och Mats 
Gunnarsson (MP) har den 20 maj 2010 lämnat en motion om intraprenader - en 
alternativ verksamhetsform. 
 
I motionen skriver de bland annat att intraprenader ska vara en del i utvecklingsarbetet 
av nya styrformer och stödja långsiktigt ekonomiskt tänkanden. 
 
De föreslår att 
 
1. kommunen aktivt verkar för införandet av intraprenader i Kumla kommun genom att 
uppmuntra personalen att se möjligheten att starta en intraprenad, 
 
2. kommunen tar fram policydokument och andra styrdokument för denna form av 
verksamhet. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
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Kommunfullmäktige 2010-06-14 § 81 Dnr KS 2010/443 

Medborgarförslag om bättre mat på Kumlaby skola 

Ärendebeskrivning 
Ett medborgaförslag har den 27 maj 2010 lämnats om bättre mat på Kumlaby skola. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
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Kommunfullmäktige 2010-06-14 § 82 Dnr KS 2010/442 
Medborgarförslag om bättre cykelväg vid Romarebäckens 
skola och bättre väg på Kapellgatan 

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har den 27 maj 2010 lämnats om bättre cykelväg vid 
Romarebäckens skola och bättre väg på Kapellgatan. 
 
I medborgarförslaget står det bland annat att det är hål i vägen på Kapellagatan. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
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Kommunfullmäktige 2010-06-14 § 83 Dnr KS 2010/444 

Medborgarförslag om ett ungdomscafé 

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har den 27 maj 2010 lämnats om ett ungdomscafé. 
 
I medborgarförslaget står det bland annat att många ungdomar vill ha ett sådant café. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
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Kommunfullmäktige 2010-06-14 § 84 Dnr KS 2010/480 

Medborgarförslag om lekpark söder om Kumlahallen 

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har den 7 juni 2010 lämnats om att bygga en lekpark söder om 
Kumlahallen. 
 
I medborgarförslaget står det bland annat att det finns flera familjer i området som 
tycker att det med hög prioritet är dags att bygga en lekpark söder om Kumlahallen. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden för 
beslut. 

 
 


