
 
 
Kommunfullmäktige  

Protokoll 
2010-12-14 

 
Plats och tid Kumla Folkets Hus, Teatern, 2010-12-14, klockan 17:00 – 17:50 
  
Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Elisabeth Berglund (V) 
 Lennart Eriksson (S) Denis Nilsson (V) 
 Katarina Hansson (S) Margareta Engman (M) 
 Gunnel Kask (S) Mats Hellgren (M) 
 Mårten Blomqvist (S) Göran Andersson (M) 
 Annica Eriksson (S) Berry Keller (M) 
 Roger Arvidsson (S) Elisabet Ekestubbe (M) 
 Marie Eriksson (S) Marina Andersson (M) 
 Stefan Svensson (S) Anders Schölin (M) 
 Eva Wilhelmsson (S) Karl-Gunnar Johnsson (M) 
 Christer Thörner (S) Linda Axäng (FP) §§ 143-147 
 Gun-Britt Andersson (S) Christina Örnebjär (FP) 
 Marianne Arvidsson (S) Tony Larsson Malmberg (FP) 
 Ing-Marie Andersson (S) Per Holm (KD) 
 Andreas Brorson (S) Siv Jerlström (KD) 
 Katarina Öberg (S) Raymonda Kourie (KD) 
 Carl-Gustav Thunström (S) Jan Engman (C) 
 Lisbet Björklund (S) Per-Arne Mårstad (C) 
 Thomas Andersson (S) Anette Friman (C) 
 Jeanette Widström (S) Mats Gunnarsson (MP) 
 Peter Eriksson (S) Marcus Thörn (MP) 
 Britt Gelin (S) Jan Spiik (SD) 
   
   
Närvarande, ej tjg ers Shorish Saber (S) Sven-Inge Carlsson (S) 
 Erik Jönsson (S) Carina Riberg (MP) 
 Lisa Claeson (V) Jan Nilsson (MP) 
 Eva Palmqvist (S)   
   

 
Sekreterare ...................................................... §§ 132-147 
 Lars Claeson  

 
Ordförande ...................................................... 
 Mårten Blomqvist 

 
Justerare ........................................................................................................... 
 Christer Thörner                                    Göran Andersson                         
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Anslag/Bevis 

Protokoll är justerat 
 

Styrelse/Nämnd Kommunfullmäktige  
  
Sammanträdesdatum 2010-12-14 

 
Datum för 
uppsättande 

2010-12-20 Datum för nedtagande 2011-01-10 

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

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunfullmäktige  2010-12-14 § 132 Dnr KS 2010/802 
Inkomna skrivelser och rapporter - avsägelse av uppdrag som 
ledamot i kommunfullmäktige, Niklas Johansson (SD) 

Ärendebeskrivning 
Niklas Johansson (SD) har den 29 oktober 2010 avsagt sig uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige godkände avsägelsen den 15 november och begärde 
sammanräkning hos Länsstyrelsen för att utse ny ledamot. 

Länsstyrelsen har den 26 november 2010 beslutat att utse Sunder Keller (SD) till ny 
ledamot i kommunfullmäktige efter Niklas Johansson. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna. 
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Kommunfullmäktige  2010-12-14 § 133 Dnr KS 2010/927 
Inkomna skrivelser och rapporter - avsägelse från uppdrag som 
ledamot i kommunfullmäktige, Sunder Keller (SD) 

Ärendebeskrivning 
Sunder Keller (SD) har den 6 december 2010 avsagt sig uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen och begär sammanräkning hos 
Länsstyrelsen för att utse ny ledamot efter Sunder Keller. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen och begär sammanräkning hos 
Länsstyrelsen för att utse ny ledamot efter Sunder Keller. 
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Kommunfullmäktige  2010-12-14 § 134 Dnr KS 2010/830 
Inkomna skrivelser och rapporter - avsägelse av uppdrag som 
ledamot i kommunfullmäktige, Maria Haglund (M) 

Ärendebeskrivning 
Maria Haglund (M) har den 9 november 2010 avsagt sig uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige godkände avsägelsen den 15 november och begärde 
sammanräkning hos Länsstyrelsen för att utse ny ledamot. 

Länsstyrelsen har den 26 november 2010 beslutat att utse Anders Schölin (M) till ny 
ledamot efter Maria Haglund och Alessandro Fedeli (M) till ny ersättare efter Anders 
Schölin. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna. 
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Kommunfullmäktige  2010-12-14 § 135 Dnr KS 2010/914 
Inkomna skrivelser och rapporter - avsägelse från uppdrag som 
ersättare i Kumla Bostäder AB, Jan Nilsson (MP) 

Ärendebeskrivning 
Jan Nilsson (MP) har den 8 december 2010 avsagt sig uppdraget som ersättare i Kumla 
Bostäder AB. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige remitterar frågan om ny ersättare i Kumla Bostäder AB efter Jan 
Nilsson till valberedningen. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen och uppdrar till valberedningen att lämna 
förslag till ny ersättare i Kumla Bostäder AB efter Jan Nilsson. 
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Kommunfullmäktige  2010-12-14 § 136 Dnr KS 2010/145 

Kumla 25 000 Översiktsplan för Kumla kommun 

Ärendebeskrivning 
Stadarkitektavdelnignen har under 2009 och 2010 har arbetat med att ta fram underlag 
för en ny Översiktplan. Beslut om ny eller aktualitetsförklarad översiktplan ska ske 
varje mandatperiod. 

Avsikten med detta är att diskussionen om kommunens utveckling alltid ska vara 
levande och att översiktsplanen alltid ska vara aktuell. 

Översiktplanen har varit ute för samråd under tiden 19 april - 7 juni 2010. Under 
tidsperioden har informationsmöten genomförts, de synpunkter som inkommit har 
redovisas och bearbetats. Vissa justeringar har gjorts och reviderat förslag till 
översiktplanen har ånyo varit ute nu på UTSTÄLLNING under tiden 15 september - 15 
november 2010 ytterligare synpunkter har inkommit och bearbetats. 

Bygg- och planavdelningen överlämnar nu för beslut till kommunfullmäktige förslag till 
ny Översiktsplan för Kumla kommun. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar Kumla 25 000 Översiktplan för Kumla kommun 2011-2014. 

Arbetsutskottets behandling 
Lennart Eriksson (S) yrkar bifall till förelagt förslag. 

Torbjörn Ahlin (C) yrkar  
1. att bostadsprojekt nr 40 (Brånsta/Sånnersta) reduceras till 80 lägenheter, utefter 
befintliga vägar, 

2. att 720 lägenheter fördelas på förtätning mellan Kumla centralort och Åbytorp, på 
förtätning mellan Kumla och Sannahed och på orterna Hällabrottet, Åbytorp, Sannahed 
samt Hardemo med Brändåsen, 

3. att det uppdras till stadsarkitekten att utarbeta förslag till fördelning enligt 
ovanstående samt att i övrigt göra bearbetningar av Översiktsplanen i konsekvens med 
ovanstående.  

Propositionsordning 
Ordförande ställer de både yrkanden mot varandra och finner att arbetsutskottet beslutar 
enligt Lennart Eriksson förslag. 
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Kommunfullmäktige  2010-12-14 § 136, forts Dnr KS 2010/145 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige antar översiktsplanen enligt plan och bygglagen 4 kap 11 §. 

Reservation 
Torbjörn Ahlin (C) och Maria Haglund (M) reserverar sig till förmån för Torbjörn Ahlins 
yrkande. 

Kommunstyrelsens behandling 

Lennart Eriksson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Torbjörn Ahlin (C) yrkar bifall till reservationen i arbetsutskottet. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer de både yrkanden mot varandra och finner att arbetsutskottet beslutar 
enligt Lennart Eriksson förslag. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige antar översiktsplanen enligt plan och bygglagen 4 kap 11 §.  

Reservation 
Mats Hellgren (M), Torbjörn Ahlin (C), Jan Engman (C) och Mats Gunnarsson (MP) 
reserverar sig till förmån för Torbjörn Ahlins (C) yrkande. 

Linda Axäng (FP) anmäler att hon avstår från att delta i beslutet. 

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

Jan Engman (C), Mats Gunnarsson (MP) och Mats Hellgren (M) yrkar på återremiss av 
ärendet för ytterligare beredning i enlighet med reservation lämnad i kommunstyrelsen. 

Propositionsordning 
Fullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
Bifall till förslaget om återremiss ställs mot att ärendet avgörs idag. 

Om ärendet ska avgöras idag ställs kommunstyrelsens förslag mot lämnad reservation i 
kommunstyrelsen. 

Ordföranden finner att ärendet ska avgöras idag. 

Votering begärs. 
Den som vill att ärendet ska avgöras idag röstar ja, den som vill ärendet ska återremitteras 
röstar nej. 

Efter genomförd votering konstaterar ordföranden att 24 ledamöter röstat ja, 18 ledamöter 
röstat nej samt att 1 ledamot har avstått. 

Hur varje ledamot röstat framgår av voteringsbilagan. 



9 
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

Kommunfullmäktige                              2010-12-14    § 136, forts   Dnr 2010/145  

Kommunfullmäktiges beslut 
Fullmäktige återremitterar ärendet till kommunstyrelsen.   
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Kommunfullmäktige  2010-12-14 § 137 Dnr KS 2010/852 

Reglementen för styrelse/nämnder 

Ärendebeskrivning 
Inför den nya mandatperioden har nämndernas respektive sekreterare sett över de 
reglementen som idag  för att de ska hållas aktuella. Dessutom finns förslag till 
reglemente för den nya gymnasienämnden. 

Den text som föreslås utgå är överstruken och ny text är markerad med fet, kursiv stil. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar förslag till reglementen för kommunstyrelsen, 
gymnasienämnden, miljö- och byggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, barn- och 
utbildningsnämnden, socialnämnden, valnämnden samt Sydnärkes lönenämnd. 

Reglementena gäller från och med den 1 januari 2011. 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunfullmäktige antar förslag till reglementen för kommunstyrelsen, 
gymnasienämnden, miljö- och byggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, barn- och 
utbildningsnämnden, socialnämnden, valnämnden samt Sydnärkes lönenämnd. 

Reglementena gäller från och med den 1 januari 2011. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige antar reviderat förslag till reglementen för kommunstyrelsen, 
gymnasienämnden, miljö- och byggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, barn- och 
utbildningsnämnden, socialnämnden, valnämnden samt Sydnärkes lönenämnd. 

Reglementena gäller från och med den 1 januari 2011. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar reviderat förslag till reglementen för kommunstyrelsen, 
gymnasienämnden, miljö- och byggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, barn- och 
utbildningsnämnden, socialnämnden, valnämnden samt Sydnärkes lönenämnd. 

Reglementena gäller från och med den 1 januari 2011. 
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Kommunfullmäktige  2010-12-14 § 138 Dnr KS 2010/826 

Borgensåtagande för de kommunala bolagen 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat om borgensram för de helägda kommunala 
bolagen enligt följande: 

800 mkr för Kumla Fastigheter AB (KS 2008-10-08 § 133)  
800 mkr för KumlaBostäder AB, (KS 2008-12-03, § 167) 
100 mkr för Stadsnät i Kumla AB, (KS 2004-04-14, § 57) 

Kvarvarande utrymme för borgen är vid dagens datum 198,3 mkr för Kumla Fastigheter 
AB, 188,8 mkr för KumlaBostäder AB och 60 mkr för Stadsnät i Kumla AB. 

Kommuninvest i Sverige AB har kontaktat kommunen och begärt dels att borgensramen 
beslutas av kommunfullmäktige, dels att beslutsformuleringen följer kommuninvests 
mall för denna typ av beslut. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att 

1. såsom för egen skuld ingå borgen för Kumla Fastigheter AB:s låneförpliktelser upp 
till ett högsta belopp om 800.000.000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det 
totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga 
lånebelopp. 

2. såsom för egen skuld ingå borgen för KumlaBostäder AB:s låneförpliktelser upp till 
ett högsta belopp om 800.000.000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det 
totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga 
lånebelopp. 

3. såsom för egen skuld ingå borgen för Stadsnät i Kumla AB:s låneförpliktelser upp till 
ett högsta belopp om 100.000.000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det 
totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga 
lånebelopp. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förelagt förslag. 
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Kommunfullmäktige  2010-12-14 § 138, forts Dnr KS 2010/826 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. såsom för egen skuld ingå borgen för Kumla Fastigheter AB:s låneförpliktelser upp till 
ett högsta belopp om 800.000.000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala 
högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. 

2. såsom för egen skuld ingå borgen för KumlaBostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett 
högsta belopp om 800.000.000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala 
högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. 

3. såsom för egen skuld ingå borgen för Stadsnät i Kumla AB:s låneförpliktelser upp till 
ett högsta belopp om 100.000.000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala 
högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att 

1. såsom för egen skuld ingå borgen för Kumla Fastigheter AB:s låneförpliktelser upp till 
ett högsta belopp om 800.000.000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala 
högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. 

2. såsom för egen skuld ingå borgen för KumlaBostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett 
högsta belopp om 800.000.000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala 
högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. 

3. såsom för egen skuld ingå borgen för Stadsnät i Kumla AB:s låneförpliktelser upp till 
ett högsta belopp om 100.000.000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala 
högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. 
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Kommunfullmäktige  2010-12-14 § 139 Dnr KS 2010/854 

Försäljning av del av fastigheten Kumla 13:26 

Ärendebeskrivning 
Köpekontrakt har upprättats där Kumla kommun säljer totalt ca 3 500 kvm av 
fastigheten Kumla Kumla 13:26, till NA Bygg AB. Fastigheten är belägen i Skogstorp 
och för området gäller en detaljplan från 2006-10-26. 

NA Bygg AB avser, med så snar byggsstart som möjligt, att uppföra tre bostadshus i två 
plan om totalt tolv lägenheter. Köpesumman uppgår till  
1 173 000 kronor.  

Köpekontraktet gäller under förutsättning att det godkänns av kommunfullmäktige i 
särskilt beslut. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner köpekontraktet gällande försäljning av del av 
fastigheten Kumla Kumla 13:26 och att i investeringsbudgeten för kommunfullmäktige 
budgetera en inkomst om 1 173 000 kr för ovanstående fastighetsförsäljning. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förelagt förslag. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige godkänner köpekontraktet gällande försäljning av del av 
fastigheten Kumla Kumla 13:26 och att i investeringsbudgeten för kommunfullmäktige 
budgetera en inkomst om 1 173 000 kr för ovanstående fastighetsförsäljning. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner köpekontraktet gällande försäljning av del av 
fastigheten Kumla Kumla 13:26 och budgeterar en inkomst om 1 173 000 kr  i 
investeringsbudgeten för kommunfullmäktige för ovanstående fastighetsförsäljning. 
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Kommunfullmäktige  2010-12-14 § 140 Dnr KS 2010/886 

Val av revisorsuppdrag 

Ärendebeskrivning 
Fullmäktige beslutade den 15 november att ge de från 1 januari 2011 tillträdande 
revisorerna i uppdrag att till fullmäktiges sammanträde den 14 december lämna förslag 
till revisorer till följande uppdrag: 
 
- Kumla Bostäder AB, 2 ordinarie lekmannarevisorer, 2 ersättare 
- Kumla Fastigheter AB, 1 ordinarie lekmannarevisor, 1 ersättare 
- Stadsnät i Kumla AB, 2 ordinarie lekmannarevisorer, 2 ersättare 
- Nerikes Brandkår, 1 revisor 
- Stiftelsen Svenska skoindustrimuséet, 1 revisor, 1 ersättare 
- Stiftelsen Nygårdshemmet, 1 revisor, 1 ersättare 
 
De tillträdande revisorerna har lämnat förslag på fördelning av uppdrag. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige utser följande personer till respektive uppdrag: 
 
Organ Ledamot Ersättare 

Kumla Bostäder AB Kurt-Erik Gullberg (S) 
Anders Svärd (C) 

Sven-Ove Cederstrand (S) 
Martin Östlund (M) 

Kumla Fastigheter AB Anders Svärd (C) Anders Johansson (S) 

Stadsnät i Kumla AB Kurt-Erik Gullberg (S) 
Anders Svärd (C) 

Sven-Ove Cederstrand (S) 
Martin Östlund (M) 

Nerikes Brandkår Anders Johansson (S)  

Stiftelsen Svenska 
skoindustrimuséet 

Anders Johansson (S) Ola Daréus (FP) 

Stiftelsen Nygårdshemmet Kurt-Erik Gullberg (S) Anders Svärd (C) 
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Kommunfullmäktige  2010-12-14 § 141 Dnr KS 2010/887 

Ordning för inkallande av ersättare i nämnderna - miljöpartiet 

Ärendebeskrivning 
Fullmäktige beslutade den 15 november om att följande ordning för inkallande av 
ersättare i nämnderna ska gälla: 

I första hand inträder den ersättare som vid valet till nämnden/styrelsen har samma 
ordningstal och tillhör samma parti som den frånvarande ledamoten. 

I andra hand inträder annan ersättare som tillhör samma parti som den frånvarande 
ledamoten. 

I tredje hand inträder för ledamot tillhörande följande partigrupper ersättare i nedan 
angiven ordning: 
För (S):   V, MP, C, FP, KD, M 
För (V):   S, MP, C, FP, KD, M 
För (M):   FP, KD, C, MP, S, V 
För (FP):  C, KD, M, MP, S, V 
För (KD): C, FP, M, MP, S, V 
För (C):   FP, KD, M, MP, S, V  

Fullmäktige beslutade också att ordning för inkallande av ersättare för ledamot från 
miljöpartiet skulle beslutas av fullmäktige den 14 december. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 
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Kommunfullmäktige  2010-12-14 § 142 Dnr KS 2010/914 

Val av ny ersättare i Kumla Bostäder AB efter Jan Nilsson (MP) 

Ärendebeskrivning 
Jan Nilsson (MP) har den 8 december avsagt sig uppdraget som ersättare i Kumla 
Bostäder AB. 

Kommunfullmäktige beslutade den 14 december att godkänna avsägelsen samt uppdra 
åt valberedningen att lämna förslag till ny ersättare. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige utser Mikael Riberg (MP) till ny ersättare i Kumla Bostäder AB. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige utser Mikael Riberg (MP) till ny ersättare i Kumla Bostäder AB. 
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Kommunfullmäktige  2010-12-14 § 143 Dnr KS 2010/928 
Val av ledamot och ersättare i FINSAM (Finansiell Samordning), 
Sydnärke för mandatperioden 2011-2014 

Ärendebeskrivning 
Enligt förbundsordningen för Samordningsförbundet Sydnärke ska varje 
medlemskommuns fullmäktige utse en ledamot och en ersättare till styrelsen. Dessa 
representanter måste också vara ledamot eller ersättare i kommunens fullmäktige. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige utser Annica Eriksson (S) till ledamot och Jan Engman (C) till 
ersättare. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige utser Annica Eriksson (S) till ledamot och Jan Engman (C) till 
ersättare. 
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Kommunfullmäktige  2010-12-14 § 144 Dnr KS 2010/723 
Svar på interpellation om den postterminal som kommer att 
byggas i Hallsberg 

Ärendebeskrivning 
Per-Arne Mårstad (C) har lämnat en interpellation till kommunstyrelsens ordförande om 
den postterminal som kommer att byggas i Hallsberg. Terminalen kommer att byggas i 
nära anslutning till kommungränsen. 

I interpellationen ställer Per-Arne Mårstad följande fråga: 

-är kommunstyrelsens ordförande beredd att verka för att en fördjupad planering för 
Hardemo, inklusive Brändåsen, ges högsta prioritet i Kumla kommuns arbete? 

Kommunfullmäktige beslutade den 18 oktober 2010, § 98, att interpellationen fick 
ställas och överlämnade interpellationen till kommunstyrelsens ordförande Lennart 
Eriksson (S). 

Lennart Eriksson (S) har skriftligen besvarat interpellationen. 

Kommunfullmäktige beslutade den 15 november 2010 att bordlägga ärendet. 

Kommunfullmäktiges behandling 
I debatten yttrar sig Lennart Eriksson (S) och Per-Arne Mårstad (C). 

Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationen är besvarad. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunfullmäktige  2010-12-14 § 145 Dnr KS 2010/917 

Medborgarförslag om att bygga ett övergångsställe utanför 
Kumla kyrka 

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har lämnats om att bygga ett övergångsställe utanför Kumla 
kyrka. 

I medborgarförslaget står bland annat att en del av kyrkobesökarna inte känner sig 
trygga när det saknas markerat övergångsställe. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 



20 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunfullmäktige  2010-12-14 § 146 Dnr KS 2010/861 
Medborgarförslag om cykelväg sträckningen Kumla sjöpark - 
Hällabrottet 

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har lämnats om cykelväg sträckningen Kumla sjöpark - 
Hällabrottet.  

Förslagsställaren föreslår att  

1. att ett övergångsställe görs i ordning från södra delen av Kumla sjöpark, vid den stora 
parkeringen, till gång och cykelvägen som går bland annat till Hällabrottet, 

2. att kommunen från slutet av gång- och cykelvägen till Hällabrottet fortsätter med 
gång- och cykelväg genom tunneln till cykelvägen som kommer från Kumlaby.  

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunfullmäktige  2010-12-14 § 147 Dnr KS 2010/924 
Motion om att utnyttja IT bättre i det politiska systemet - spara 
papper och transporter 

Ärendebeskrivning 
Mats Gunnarsson (MP) har lämnat en motion om att kommunen borde bli bättre på att 
utnyttja IT i samband med till exempel utskick av kallelser, handlingar och protokoll. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

Voteringsbilaga, § 136   
 Ja Nej Avst.   Ja Nej Avst 

Socialdemokraterna     Marina Andersson  x  

Mårten Blomqvist x    Anders Schölin  x  

Annica Eriksson x    Karl-Gunnar Johnson  x  

Dan-Åke Moberg x        

Lennart Eriksson x    Folkpartiet    

Katarina Hansson x    Christina Örnebjär  x  

Gunnel Kask x    Tony Larsson-Malmberg   x 

Marie Eriksson x        

Stefan Svensson x    Kristdemokraterna    

Eva Wilhelmsson x    Per Holm  x  

Christer Thörner x    Siv Jerlström  x  

Gun-Britt Andersson x    Raymonda Kourie  x  

Ing-Marie Andersson x        

Andreas Brorson x    Centerpartiet    

Katarina Öberg x    Jan Engman  x  

Carl-Gustav Thunström x    Per-Arne Mårstad  x  

Lisbet Björklund x    Anette Friman  x  

Thomas Andersson x        

Jeanette Widström x    Vänsterpatiet    

Britt Gelin x    Elisabeth Berglund x   

Roger Arvidsson x    Denis Nilsson x   

Peter Eriksson x        

Marianne Arvidsson x    Miljöpartiet    

     Mats Gunnarsson  x  

Moderaterna     Marcus Thörn  x  

Margareta Engman  x       

Mats Hellgren  x   Sverigedemokraterna    

Göran Andersson  x   Jan Spiik  x  

Berry Keller  x       

Elisabet Ekestubbe  x       

 


