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Kommunfullmäktige 2010-09-20 § 85 Dnr KS 2010/580 

Delårsrapport för Kumla kommun och helårsprognos 

Ärendebeskrivning 
Enligt den kommunala redovisningslagen ska kommuner och landsting minst en gång 
under räkenskapsåret upprätta en delårsrapport för verksamheten från årets början. 
Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av 
räkenskapsåret. Kumla kommun har valt att sammanställa delårsrapporten per den 31 
juli. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten och helårsprognos. 

Kommunstyrelsens behandling 
Yrkanden 
Maria Haglund (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag samt tilläggsyrkar att en 
grupp med representanter från alla partier i kommunstyrelsen tillsätts för att föra en 
förutsättningslös diskussion om kommunens ekonomi. 
 

Lennart Eriksson (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige 
godkänner delårsrapporten och helårsprognos. 
 

Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 

Ordförande ställer proposition på Maria Haglunds (M) tilläggsyrkande och finner att 
kommunstyrelsen avslår yrkandet. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten och helårsprognos. 
 

Reservation 
Maria Haglund (M), Mats Hellgren (M), Torbjörn Ahlin (C), Linda Axäng (FP) och Per 
Holm (KD) reserverar sig till förmån för Maria Haglunds (M) tilläggsyrkande. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten och helårsprognos. 
 

Reservationer 
Mats Hellgren (M), Maria Haglund (M), Elisabet Centervärn (M), Berry Keller (M), 
Elisabet Ekestubbe(M), Jan Engman (C), Marguerite Landin (C), Per-Arne Mårstad 
(C),Anette Friman (C), Linda Axäng (FP), Herje Fahlén (FP), Katrin Tensmyr (FP), Per 
Holm (KD), Sven-Arne Karlsson (KD), Raymonda Kourie (KD), Yvonne Kamél (KD) 
och Jan Nilsson (MP) reserverar sig till förmån för Maria Haglunds tilläggsyrkande i 
kommunstyrelsen. 
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Kommunfullmäktige 2010-09-20 § 86 Dnr KS 2010/658 

Revisionsrapport – granskning av delårsrapport 2010-09-31 

Ärendebeskrivning 
Kumla kommuns revisorer har överlämnat revisionsyttrande samt rapport från Deloitte 
avseende granskning av delårsrapport 2010-07-31. 
 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger revisionsyttrandet och rapporten till handlingarna. 
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Kommunfullmäktige 2010-09-20 § 87 Dnr KS 2010/425 
Gemensamma avgifter i Sydnärke avseende kommunens 
kontroll av handel med vissa receptfria läkemedel 

Ärendebeskrivning 
Den 1 november 2009 har en ny lag om handel med vissa receptfria läkemedel trätt 
ikraft.  
Kommunfullmäktige beslutade i december 2009 att det är kommunstyrelsen som ska 
ansvara för tillsynen enligt lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel 
 
Den nya lagen gäller detaljhandel till konsument på andra försäljningsställen än apotek. 
Den som bedriver detaljhandel enligt den nya lagen ska betala en årlig avgift om 1 600 
kr per försäljningsställe till Läkemedelsverket.  
 
Kommunerna har enligt lagen i uppgift att utöva tillsyn av dessa försäljningsställen och 
har då möjlighet att också ta ut en tillsynsavgift. Denna tillsyn utövas gemensamt för 
hela Sydnärke genom alkoholhandläggaren som är placerad i Hallsberg kommun. För 
att förenkla hanteringen av dessa frågor har Sydnärkegruppen lämnat förslag till 
gemensamma riktlinjer och avgifter för denna tillsyn. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar Sydnärkegruppens förslag till riktlinjer och avgifter. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige antar förslag till riktlinjer och avgifter. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar förslag till riktlinjer och avgifter. 



6 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunfullmäktige 2010-09-20 § 88 Dnr KS 2010/478 
Organisationsändring - Gymnasieskolan och 
vuxenutbildningens organisation från och med 1 januari 2011 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade på sammanträdet den 25 februari 2008 § 19 att inrätta ett 
gymnasieutskott, organiserad under kommunstyrelsen bestående av fem ledamöter och 
fem ersättare med Björn Eriksson (S) som ordförande. Motivet för att lägga gymnasie-
skolan under kommunstyrelsen var att det under ett uppbyggnadsskede skulle behövas 
en smidig organisation som lätt kunde samlas till möten med kort varsel.  
 
Beslutet gällande gymnasieskolan och vuxenutbildningens organisation togs i samband 
med att gymnasieutskottet inrättades och gäller som längst till och med år 2010. 
 
Inför en ny mandatperiod föreslår kommundirektör Annika Hallberg tillsammans med 
kommunstyrelsens ordförande i en skrivelse daterad 27 juli att en gymnasienämnd 
inrättas från och med 1 januari 2011 och att gymnasienämndens förvaltning blir barn- 
och utbildningsförvaltningen. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige 
 
1. inrättar en gymnasienämnd från och med den 1 januari 2011, 
 
2. beslutar att gymnasienämnden ska bestå av sju ledamöter och sju ersättare samt ett  
    arbetsutskott med tre ledamöter och tre ersättare, 
 
3. beslutar att gymnasienämndens förvaltning är barn- och utbildningsförvaltningen, 
 
4. ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag till reglemente för  
    gymnasienämnden och dess arbetsutskott samt i övriga föreslå eventuella nödvändiga 
    justeringar i andra reglementen.  

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag. 
 
Maria Haglund (M) och Torbjörn Ahlin (C) reserverar sig till förmån för Maria 
Haglunds (M) yrkande. 

Kommunstyrelsens behandling 
Yrkande 
Maria Haglund (M) yrkar att gymnasieskolan och vuxenutbildningen ska ligga under 
barn- och utbildningsnämnden. 
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Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet beslutar enligt 
förslag. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige 
 
1. inrättar en gymnasienämnd från och med den 1 januari 2011, 
 
2. beslutar att gymnasienämnden ska bestå av sju ledamöter och sju ersättare samt ett  
    arbetsutskott med tre ledamöter och tre ersättare, 
 
3. beslutar att gymnasienämndens förvaltning är barn- och utbildningsförvaltningen, 
 
4. ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag till reglemente för  
    gymnasienämnden och dess arbetsutskott samt i övriga föreslå eventuella nödvändiga 
    justeringar i andra reglementen.  
 
Reservation 
Maria Haglund (M), Torbjörn Ahlin (C), Mats Hellgren (M), Linda Axäng (FP) och Per 
Holm (KD) reserverar sig till förmån för Maria Haglunds (M) yrkande. 
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Yrkande 
Lennart Eriksson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Maria Haglund (M) yrkar att barn- och utbildningsnämnden från och med den 1 januari 
2011 har hand om alla frågor rörande den kommunala utbildningen i Kumla. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige 
 
1. inrättar en gymnasienämnd från och med den 1 januari 2011, 
 
2. beslutar att gymnasienämnden ska bestå av sju ledamöter och sju ersättare samt ett  
    arbetsutskott med tre ledamöter och tre ersättare, 
 
3. beslutar att gymnasienämndens förvaltning är barn- och utbildningsförvaltningen, 
 
4. ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag till reglemente för  
    gymnasienämnden och dess arbetsutskott samt i övriga föreslå eventuella nödvändiga 
    justeringar i andra reglementen.  
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Reservationer 
Mats Hellgren (M), Maria Haglund (M), Elisabet Centervärn (M), Berry Keller (M), 
Elisabet Ekestubbe(M), Jan Engman (C), Marguerite Landin (C), Per-Arne Mårstad (C), 
Anette Friman (C), Linda Axäng (FP), Herje Fahlén (FP), Katrin Tensmyr (FP), Per 
Holm (KD), Sven-Arne Karlsson (KD), Raymonda Kourie (KD), Yvonne Kamél (KD) 
och Jan Nilsson (MP) reserverar sig till förmån för Maria Haglunds yrkande. 
 



9 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunfullmäktige 2010-09-20 § 89 Dnr KS 2010/553 
Rapport från socialnämnden över ej verkställda beslut, kvartal 
2 2010 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har översänt rapport över ej verkställda beslut inom socialtjänsten för 
kvartal 2 2010. Vid rapporteringstillfället, den 23 juni 2010, fanns sex ej verkställda 
beslut att rapportera. 
 
Tre av dessa fanns inom omsorgen för funktionshindrade och tre inom äldreomsorgen. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger rapporten till handlingarna. 
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Kommunfullmäktige 2010-09-20 § 90 Dnr KS 2010/442 
Medborgarförslag - bättre cykelväg vid Romarbäckens skola 
och bättre väg på Kapellgatan 

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har den 27 maj 2010 lämnats om att förbättra cykelvägen vid 
Romarbäckens skola, då asfalten är ojämn, samt om att förbättra vägen på Kapellgatan 
då det är hål i vägen. 
 
Efter uppdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott har tekniska kontoret den 17 augusti 
lämnat förslag till yttrande där det framgår att cykelvägen bitvis är obekväm att cykla på 
men att den inte är i ett sådant skick att en ombyggnad av den behöver göras nu. 
Kommunen ska dock följa upp hur standarden på cykelvägen utvecklas och måste, om 
den försämras, på sikt överväga en ombyggnad.  
 
Kapellgatan däremot kommer att byggas om nu, med start under slutet av augusti/början 
av september i år.  

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

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag. 

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

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige 
 
1. antar yttrandet, 
 
2. beslutar att medborgarförslaget därmed är besvarat. 
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Kommunfullmäktige 2010-09-20 § 91 Dnr KS 2010/443 

Medborgarförslag - mat i skolan Kumlaby 

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har den 27 maj 2010 lämnats om bättre mat på Kumlaby skola. 
Kommunfullmäktige beslutade den 14 juni 2010, § 81, att remittera medborgarförslaget 
till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Efter uppdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott har tekniska kontoret den 13 augusti 
lämnat förslag till yttrande där det framgår att kommunen tycker att det är viktigt att 
från eleverna få synpunkter på vad de anser är bra och dåligt. Alla elever som känner att 
de vill påverka val av maträtter och matmiljön kan vända sig till skolans matråd. De 
synpunkter som där tas upp ser kommunen sedan till att försöka väga in när matsedel 
och matmiljö utformas.  

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

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag. 

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

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



12 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunfullmäktige 2010-09-20 § 92 Dnr KS 2010/32 
Medborgarförslag - utskick av faktura via e-post av 
självavläsning för vatten 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige remitterade den 26 januari 2010, § 17, ett medborgarförslag, 
inlämnat den 8 januari 2010, till kommunstyrelsen gällande förslag om att skicka 
begäran om självavläsning med e-post till alla dem som har e-faktura. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog, den 2 februari 2010, § 26, till 
kommunledningskontoret i samarbete med tekniska kontoret att lämna förslag till 
yttrande. 
 
Kommundirektör Annika Hallberg och teknisk chef Per Halldin har den 11 juni 2010 
lämnat förslag till yttrande där det framgår att e-post innebär en osäkerhetsfaktor av den 
anledningen att e-postadresser, till skillnad mot postadresser, har en tendens att ändras. 
Det innebär att avläsningskorten i så fall inte når mottagaren.  
 
Vidare finns ingen koppling mellan begreppen ”e-post” eller ”e-faktura”.  
 
Blanketten för medborgarförslag på kommunens hemsida kommer att göras interaktiv, 
via e-legitimation eller bank-id, när de tekniska problem som hittills hindrat denna 
utveckling är lösta.  

Förslag till beslut 

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

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag. 

Kommunstyrelsens förslag 
Enligt arbetsutskottets förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige  
 
1. antar yttrandet, 
 
2. beslutar att medborgarförslaget därmed är besvarat. 
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Kommunfullmäktige 2010-09-20 § 93 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. 
 
Kommunfullmäktige remitterade den 19 april, § 60, medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav den 4 maj, § 157, kultur- och fritidsnämnden i 
uppdrag att lämna förslag till yttrande över medborgarförslaget. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har den 10 maj lämnat förslag till yttrande, av yttrandet 
framgår bland annat att kultur- och fritidsnämnden satsar i första hand på 
familjeevenemang samt på barn och ungdomars fritid genom fritidsgårdar, 
aktivitetsanläggningar och bidrag till föreningslivet. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige  
 
1. antar kultur- och fritidsnämndens yttrande, 
 
2. beslutar att medborgarförslaget därmed är besvarat. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag. 

Kommunstyrelsens förslag 
Enligt arbetsutskottets förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige  
 
1. antar kultur- och fritidsnämndens yttrande, 
 
2. beslutar att medborgarförslaget därmed är besvarat. 
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Kommunfullmäktige 2010-09-20 § 94 Dnr KS 2010/547 

Medborgarförslag - klassisk pub i Kumla 

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har inkommit till Kumla kommun den 23 juni 2010. Av förslaget 
framgår att det finns en önskan om att en klassisk pub för generationerna runt 30 år och 
uppåt ska skapas. Förslagsställarna vill att man underlättar genom att planera in en lokal 
där en sådan verksamhet kan drivas. Vidare att vi tar hänsyn till behovet vid 
tillståndsgivning och stadsplanering.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
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Kommunfullmäktige 2010-09-20 § 95 Dnr KS 2010/613 

Medborgarförslag - tillagning av skolmat enligt muslimsk tro 

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har inkommit till Kumla kommun den 20 augusti 2010. 
Förslagsställaren föreslår att Kumla kommun dels; 
 
- beslutar att maten som tillagas till muslimerna i skolan ska vara tillagad enligt  
   muslimsk tro (halaal), 
- beslutar att det ska finnas minst en person med muslimsk tro på varje tillagningskök  
   som tillagar halaal mat, 
- strävar efter att det ska finnas en muslim i varje skolmatsal där halaalmat serveras. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
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Kommunfullmäktige 2010-09-20 § 96 Dnr KS 2010/650 

Medborgarförslag - Björkarna i Hällabrottet nr 1 

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har inkommit till Kumla kommun den 13 september 2010. Av 
förslaget framgår att det är problem med frömjöl och frön från Björkarna vid Winnbergs 
väg i Hällabrottet. Förslagsställarna vill att Kumla kommun underlättar genom istället 
plantera något som inte orsaker så mycket besvär för de boende. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget för besvarande till kultur- och 
fritidsnämnden. 
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Kommunfullmäktige 2010-09-20 § 97 Dnr KS 2010/651 

Medborgarförslag - Björkarna i Hällabrottet nr 2 

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har inkommit till Kumla kommun den 14 september 2010. Av 
förslaget framgår att det är problem med frömjöl och frön från Björkarna vid Winnbergs 
väg i Hällabrottet. Förslagsställarna vill att Kumla kommun underlättar genom istället 
plantera ex Japanska körsbärsträd, som det är gjort vid Hällabrottets torg, vilket enligt 
förslagsställaren skulle vara mer passande.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget för besvarande till kultur- och 
fritidsnämnden. 

 


