
 
 
Kommunfullmäktige 

Protokoll 
2011-02-14 

 
Plats och tid Kumla Folkets Hus, Teatern, 2011-02-14, klockan 18:30 
  
Beslutande Mårten Blomqvist (S) Berry Keller (M) 
 Annica Eriksson (S) Mats Hellgren (M) 
 DanÅke Moberg (S) Karl-Gunnar Jonsson (M) 
 Lennart Eriksson (S) Göran Andersson (M) 
 Katarina Hansson (S) Elisabet Ekestubbe (M) 
 Gunnel Kask (S) Marina Andersson (M) 
 Björn Eriksson (S) Anders Schölin (M) 
 Marie Eriksson (S) Christina Örnebjär (FP) 
 Stefan Svensson (S) Ann-Marie Andersson (FP) 
 Roger Arvidsson (S) Tony Larsson-Malmberg (FP) 
 Christer Thörner (S) Jan Engman (C) 
 Gun-Britt Andersson (S) Per-Arne Mårstad (C) 
 Peter Eriksson (S) Anette Friman (C) 
 Ing-Marie Andersson (S) Per Holm (KD) 
 Andreas Brorson (S) Siv Jerlström (KD) 
 Katarina Öberg (S) Raymonda Kourie (KD) 
 Carl-Gustav Thunström (S) Mats Gunnarsson (MP) 
 Lisbet Björklund (S) Marcus Thörn (MP) 
 Eva Palmqvist (S)  
 Jeanette Widström (S)  
 Sten Persson (S)  
 Britt Gelin (S)  
 Elisabeth Berglund (V)  
 Denis Nilsson (V)  
   
Närvarande, ej tjg ers Marianne Arvidsson (S) Erik Jönsson (S) 
 Shorish Saber (S) Lisa Claeson (V) 
 Carina Bäck (S) Carina Riberg (MP) 
   
Övriga Annika Hallberg, kommundirektör   

 
Sekreterare ...................................................... §§ 1-23 
 Hans Boskär  

 
Ordförande ...................................................... ...................................................... 
 Mårten Blomqvist § 1-7, 9-23    Annica Eriksson § 8  

 
Justerare ...................................................... ...................................................... 
 Katarina Hansson     Mats Hellgren 
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Anslag/Bevis 

Protokoll är justerat 
 

Styrelse/Nämnd Kommunfullmäktige 
  
Sammanträdesdatum 2011-02-14 

 
Datum för 
uppsättande 

2011-02-21 Datum för nedtagande 2011-03-14 

 
Förvaringsplats Kommunledningskontoret 
  
Underskrift ...................................................... 
 Per Marcusson 
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Kommunfullmäktige 2011-02-14 § 1 Dnr KS 2010/920 
Inkomna skrivelser och rapporter - Revisionsrapport avseende 
granskning av skolutveckling i Kumla kommun 

Ärendebeskrivning 
Kumla kommuns revisorer har översänt rapport från Deloitte om granskning av 
skolutveckling i Kumla kommun. 
 
Av rapporten framgår bland annat att revisorerna anser att det behövs en strategi för 
förbättrad samordning och större erfarenhetsutbyte mellan kommunens högstadieskolor. 
 
Revisorerna önskar efter förlängd svarstid att få svar och kommentarer på rapporten från 
barn- och utbildningsnämnden senast den 22 mars 2011. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige lägger rapporten till handlingarna. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige lägger rapporten till handlingarna. 
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Kommunfullmäktige 2011-02-14 § 2 Dnr KS 2010/927 
Inkomna skrivelser och rapporter - avsägelse från uppdrag som 
ledamot i kommunfullmäktige, Mats Carman (SD) 

Ärendebeskrivning 
Mats Carman (SD) har den 7 januari 2011 inkommit med avsägelse som ledamot i 
kommunfullmäktige. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige  
 
1. lägger informationen till handlingarna, 
 
2. begär hos länsstyrelsen att ny ersättare efter Mats Carman (SD) utses genom ny  
    sammanräkning. 
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Kommunfullmäktige 2011-02-14 § 3 Dnr KS 2011/237 
Inkomna skrivelser och rapporter - avsägelse från uppdrag som 
ersättare i gymnasienämnden, Thomas Hagsten (S) 

Ärendebeskrivning 
Thomas Hagsten (S) har den 25 januari 2011 avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i 
gymnasienämnden. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige utser DanÅke Moberg till ersättare i gymnasienämnden efter 
Thomas Hagsten. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige utser DanÅke Moberg till ersättare i gymnasienämnden efter 
Thomas Hagsten. 
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Kommunfullmäktige 2011-02-14 § 4 Dnr KS 2011/235 
Inkomna skrivelser och rapporter - Ej verkställda beslut hos 
socialnämnden kvartal 4 2010 

Ärendebeskrivning 
Rapport från socialnämnden över ej verkställda beslut, kvartal 4 – 2010. 
 
Socialnämnden har översänt rapport över ej verkställda beslut inom socialtjänsten för 
kvartal 4 2010. Vid rapporteringstillfället, den 13 januari 2011, fanns 5 ej verkställda 
beslut att rapportera. 
 
Två av dessa fanns inom äldreomsorgen, tre inom individ och familjeomsorgen. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige lägger rapporten till handlingarna. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige lägger rapporten till handlingarna. 



7 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunfullmäktige 2011-02-14 § 5 Dnr KS 2010/145 

Kumla 25 000 Översiktsplan för Kumla kommun 

Ärendebeskrivning 
Plan- och byggavdelningen 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. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 14 december 2010 att återremittera översiktsplanen 
till kommunstyrelsen. 
 
Handlingarna skickades ut till kommunfullmäktige i december.  

Arbetsutskottets behandling 

Mats Hellgren (M) 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.  
 
Lennart Eriksson (S) yrkar att Kommunfullmäktige antar Kumla 25 000 Översiktplan 
för Kumla kommun 2011-2014.        

Arbetsutskottets förslag 
Kommunfullmäktige antar Kumla 25 000 Översiktplan för Kumla kommun 2011-2014. 
           forts 
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Reservation 
Mats Hellgren (M) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande. 

Kommunstyrelsens behandling 

Mats Hellgren (M)  och Jan Engman (C) yrkar bifall till Mats Hellgrens yrkande i 
arbetsutskottet. 
 
Christina Örnebjär (FP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag samt yrkar att till 
protokollet få bifoga ett särskilt yttrande. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer först arbetsutskottets förslag mot Mats Hellgrens (M) och Jan 
Engmans (C) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets 
förslag. 
 
Ordförande ställer därefter yrkande om att ett särskilt yrkande från Christina Örnebjär 
(FP) under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla även detta. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige antar Kumla 25 000 Översiktplan för Kumla kommun 2011-2014. 
 
Reservation 
Mats Hellgren (M), Berry Keller (M), Jan Engman (C), Raymonda Kourie (KD) och 
Marcus Thörn (MP) till förmån för Mats Hellgrens yrkande. 

Kommunfullmäktiges behandling 
Lennart Eriksson (S), Katarina Hansson (S), Carl-Gustav Thunström (S) och Elisabeth 
Berglund (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Mats Hellgren (M), Jan Engman (C), Mats Gunnarsson (MP) och Per Holm (KD) yrkar 
bifall till reservationen i kommunstyrelsen. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar Kumla 25 000 Översiktplan för Kumla kommun 2011-2014. 
 
Reservation 
Mats Hellgren (M), Berry Keller (M), Göran Andersson (M), Elisabet Ekestubbe (M), 
Marina Andersson (M), Karl-Gunnar Jonsson (M), Anders Schölin (M), Jan Engman 
(C), Per-Arne Mårstad (C), Anette Friman (C), Per Holm (KD), Siv Jerlström (KD), 
Raymonda Kourie (KD), Mats Gunnarsson (MP) och Marcus Thörn (MP) reserverar sig 
till förmån för Mats Hellgrens (M) och Jan Engmans (C) yrkande i kommunstyrelsen. 
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Kommunfullmäktige 2011-02-14 § 6 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. Fullmäktige beslutade den 
14 december att bordlägga ärendet. 
 
Mats Gunnarsson (MP) har vid kommunfullmäktiges sammanträde inkommit med en 
skrivelse över i vilken ordning ersättare för ledamot ska inkallas.   Av skrivelsen 
framgår att för (MP) inträder i tredje hand för ledamot tillhörande följande partigrupper 
ersättare i angiven ordning: M, FP, KD, C, V och S. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige lägger informationen till protokollet. 
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Kommunfullmäktige 2011-02-14 § 7 Dnr KS 2010/888 

Förslag till gemensamt arkivreglemente 

Ärendebeskrivning 
Sydnärkegruppen utsåg i februari 2010 en arbetsgrupp bestående av de tre kommun-
arkivarierna i Kumla, Hallsberg och Laxå samt de två administrativa cheferna i 
Askersund och Lekeberg. Arbetsgruppens uppdrag är att ta fram förslag på lämpliga 
åtgärder som underlättar samverkan mellan de fem kommunerna inom arkivmyndig-
hetsområdet för respektive kommun.  
 
Som ett led i samverkansarbetet har arbetsgruppen tagit fram ett förslag till gemensamt 
arkivreglemente som tidigare i höst har varit ute på informell remiss till respektive 
kommun och dess administrativa chef. I de informella remissvaren har förslaget 
mottagits positivt. Förslaget föredrogs för Sydnärkegruppen den 24 november där de 
beslutade att föreslå Sydnärkekommuner att i respektive kommunfullmäktige anta 
förslaget till gemensamt arkivreglemente. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar förslag till nytt arkivreglemente. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag 
Enligt förslag till beslut. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar förslag till nytt arkivreglemente. 
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Kommunfullmäktige 2011-02-14 § 8 Dnr KS 2011/205 

Fastighetsköp Urmakaren 21 

Ärendebeskrivning 
Köpekontrakt har upprättats där Kumla kommun köper fastigheten Kumla Urmakaren 
21. Fastighetens areal utgör 1032 kvm och är bebyggd med en 2-plansvilla, adress 
Götgatan 26. Köpesumma 2 500 000 kr. 
 
Fastigheten är belägen intill centrum och är lämplig som framtida exploateringsområde 
och utvecklingen av centrum. Kommunen förvärvade närliggande fastighet Kumla 
Urmakaren 23 förra året. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner köpekontraktet gällande köp av fastigheten Kumla 
Urmakaren 21 och att i investeringsbudgeten för kommunfullmäktige anslå 2 500 000 kr 
för ovanstående fastighetsköp. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige godkänner köpekontraktet gällande köp av fastigheten Kumla 
Urmakaren 21 och att i investeringsbudgeten för kommunfullmäktige anslå 2 500 000 kr 
för ovanstående fastighetsköp. 
 
Jäv 
Mårten Blomqvist deltog inte vid beredning och beslut i ärendet på grund av jäv. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner köpekontraktet gällande köp av fastigheten Kumla 
Urmakaren 21 och att i investeringsbudgeten för kommunfullmäktige anslå 2 500 000 kr 
för ovanstående fastighetsköp. 
 
Jäv 
Mårten Blomqvist deltog inte vid beredning och beslut i ärendet på grund av jäv. 
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Kommunfullmäktige 2011-02-14 § 9 Dnr KS 2009/299 

Avtal angående Kvarntorps bostadsområde i Kumla kommun 

Ärendebeskrivning 
Den 13 mars 2009 träffade Kumla kommun och företaget Premera AB en överens-
kommelse med möjlighet för Premera AB att förvärva samtliga av Kumla kommun ägda 
bostadsfastigheter i Kvarntorps bostadsområde.  
 
En överenskommelse med Premera AB träffades i mars 2009 och godkändes av 
fullmäktige den 20 april 2009 § 85. Överenskommelsen innebar att Premera AB skulle 
förvärva det samlade bostadsområden för 4.5 miljoner. Förvärvet skulle ske i tre 
etapper. För den första etappen som är avslutad har Premera AB betalat 3.8 miljoner 
kronor. I följande etapper skulle Premera AB förvärva en pelletspanna med tillhörande 
ledningar för 400 000 kronor med tillträde 1 maj 2011. Därefter skulle Premera AB som 
en tredje etapp förvärva kvarvarande tre hus om sammanlagt 12 lägenheter för 300 000 
kronor. 
 
På grund av de kalla och hårda vintrar som varit de senaste två åren förfrågade Premera 
AB om möjligheten att förskjuta förvärvet av pannanläggningen till en senare tidpunkt.  
Mot bakgrund av de överläggningar som skett mellan Kumla kommun och Premera AB 
vill Jan Öholm (Fastighetschef)och Thage Arvidsson (Näringslivsdirektör) föreslå 
följande. 
 
Kumla kommun överlåter pannanläggningen i Kvarntorps bostadsområde med 
tillhörande ledningar och fastighetsreglering utan annan ersättning än en avräkning mot 
faktiskt förbrukad värmeeffekt till de fastigheter Kumla kommun fortsatt äger och 
förvaltar i området med avräkningsdag på tillträdesdagen som föreslås bli 1 april 2011. 
För överlåtelse av kvarvarande byggnader och pannanläggning med tillhörande 
ledningar gäller att de övertas i befintligt skick och Premera AB kan inte vidare begära 
ersättning för eventuella brister eller dolda fel i desamma.  

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige med ändring i sitt tidigare beslut fattat den 20 april 2009 
godkänner en överlåtelse enligt de förutsättningar som angetts samt uppdrar åt tekniska 
kontorets förvaltningsenhet att fullfölja densamma.  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunfullmäktige med ändring i sitt tidigare beslut fattat den 20 april 2009 
godkänner en överlåtelse enligt de förutsättningar som angetts samt uppdrar åt tekniska 
kontorets förvaltningsenhet att fullfölja densamma.  
           forts 
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Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige med ändring i sitt tidigare beslut fattat den 20 april 2009 
godkänner en överlåtelse enligt de förutsättningar som angetts samt uppdrar åt tekniska 
kontorets förvaltningsenhet att fullfölja densamma. 
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Kommunfullmäktige 2011-02-14 § 10 Dnr KS 2010/847 
Förslag till yttrande över motionen - framtida miljövänlig 
sophantering 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har, den 15 november 2010, remitterat Lennart Erikssons (S) 
motion om framtida miljövänlig sophantering till kommunstyrelsen för beredning.  
Lennart Eriksson (S) skriver att det arbete som kommunen deltagit i tillsammans med 
andra kommuner kring avfallshantering nu kommit till en punkt då det börjar krävas 
beslut från kommunerna. Lennart Eriksson (S) föreslår därför att kommunen fattar 
beslut om att delta i det fortsatta arbetet tillsammans med övriga kommuner, för att nå 
en framtida miljövänlig sophantering. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har, den 30 november 2010, gett tekniska kontoret i 
uppdrag att lämna förslag till yttrande över motionen. 
 
Tekniska kontoret har, den 17 januari 2011, lämnat förslag till yttrande. 
 
Av yttrandet framgår bland annat att Kumla kommun tillsammans med ett antal andra 
kommuner ingår i Närke Bergslagen Återvinning (NBÅ), ett samarbete inom 
avfallsområdet. Som ett led i NBÅs verksamhet vill de däri ingående kommunerna 
undersöka möjligheterna till ett fördjupat samarbete. Som en följd därav genomfördes 
en utredning, vilken parterna i NBÅ tog del av den 9 november 2010. Utredaren listar 
ett antal alternativa scenarier rörande vilken roll ett samverkansorgan skulle kunna få/ha 
att hantera. 
Kumla kommun vill här framhålla att kommunen välkomnar och ser fram emot att delta 
i ett fortsatt samarbete med de övriga kommunerna i NBÅ, med målsättningen att på 
detta sätt kunna bidra till en miljövänlig sophantering.  

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige 
 
1. antar förslag till yttrande, 
 
2. bifaller motionen. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag 
Enligt förslag till beslut. 
           forts 
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Kommunfullmäktiges behandling 

Mats Hellgren (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.   

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige 
 
1. antar förslag till yttrande, 
 
2. bifaller motionen. 
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Kommunfullmäktige 2011-02-14 § 11 Dnr KS 2010/732 
Förslag till yttrande över medborgarförslag - utvidga infart vid 
nya vattenparken 

Ärendebeskrivning 
 
förslagsställarna påtalar i medborgarförslag, inkommet den 12 oktober 2010, att infarten 
till Kumla Sjöpark (från väg 534/Hällabrottsvägen) är för smal. De föreslår att 
markerade infartsfiler från båda hållen iordningställs och att infarten breddas. Detta bör, 
menar de, göras innan en eventuell asfaltering av parkeringen utförs. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har, den 16 november 2010, gett stadsarkitekten i 
uppdrag att lämna förslag till yttrande. Tekniska kontoret har medverkat vid 
utformningen av yttrandet. 
 
Kompletterande information har inhämtats från en av förslagsställarna och mot 
bakgrund av det samtalet framgår att det vid infarten, från väg 534, till parkens södra 
parkering har upplevts vara svårt att komma fram med bil, vid möte med annan 
trafikant. Detta skulle då kunna få till följd att köer uppstår på väg 534. 
 
Kumla kommun tackar för att den bristande framkomligheten vid infarten till parken 
påtalats och ska se över hur trafiksituationen ska kunna förbättras. Detta kommer att 
göras i samband med att Kumla Sjöpark utvecklas vidare med bland annat växthus med 
mera. En övergång kan bli aktuell att bygga över väg 534 (oklart exakt var). 
Medborgarförslaget kommer därmed att beaktas i planeringen av området kring södra 
delen av Kumla Sjöpark. 
 
Bilaga: Illustration/idéskiss Kumla sjöpark. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige  
 
1.antar förslag till yttrande, 
 
2.anser att medborgarförslaget därmed är besvarat. 

Arbetsutskottets behandling 
Lennart Eriksson (S) yrkar att arbetsutskottet istället föreslår att medborgarförlaget 
bifalls. 
           forts 
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Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens behandling 
Katarina Hansson (S) yrkar på en ändring i förslaget till yttrande där sista meningen i 
andra stycket under rubriken Nuläge ändras till "En säker och trygg passage över väg 
534 (oklart exakt var)." 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen ändrar i förslag till yttrande enligt Katarina Hansson (S) ändrings-
yrkande. 

Kommunstyrelsens förslag 
Enligt förslag till beslut. 

Kommunfullmäktiges behandling 
Katarina Hansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med ändringsyrkande. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige  
 
1. antar reviderat förslag till yttrande, 
 
2. bifaller medborgarförslaget. 
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Kommunfullmäktige 2011-02-14 § 12 Dnr KS 2010/547 
Förslag till yttrande över 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 kommunen underlättar genom att planera in 
en lokal där en sådan verksamhet kan drivas. Vidare att kommunen tar hänsyn till 
behovet vid tillståndsgivning och stadsplanering.  
 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 20 september 2010, att remittera 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Kommunledningskontoret har 
genomfört beredningen på kommunstyrelsens uppdrag.  
 
I svaret framkommer att det kommunen kan vara behjälpliga med att bistå en eventuell 
entreprenör med är att leta lokaler eller framhålla behov och önskemål till befintliga 
entreprenörer. 

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

Arbetsutskottets behandling 
Katarina Hansson (S) yrkar att arbetsmaterialet förtydligas i förslaget till yttrande med 
avseende på att det ska framgå att framkörningsavgiften är 30 kr. 

Arbetsutskottets beslut 
Uppdrar till kommunledningskontoret att i förslag till yttrande, arbeta in en skrivning 
som förtydligar hur det förhåller sig med framkörningsavgiften. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag 
Enligt förslag till beslut. 
           forts 
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

Lennart Eriksson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige 
 
1. antar reviderat förslag till yttrandet, 
 
2. anser därmed att medborgarförslaget är besvarat. 
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunfullmäktige 2011-02-14 § 13 Dnr KS 2010/613 
Förslag till yttrande över medborgarförslag - tillagning av 
skolmat enligt muslimsk tro 

Ärendebeskrivning 
I medborgarförslag, inkommet den 20 augusti 2010, föreslås att Kumla kommun dels; 
 
1. beslutar att maten som tillagas till muslimerna i skolan ska vara tillagad enligt 
muslimsk tro (Halaal), 
2. beslutar att det skall finnas minst en person med muslimsk tro på varje tillagningskök 
som tillagar Halaal mat, 
3. strävar efter att det skall finnas en muslim i varje skolmatsal där Halaal mat serveras. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har, den 21 september, gett tekniska kontoret och 
personalavdelningen i uppdrag att ta fram förslag till yttrande. 
Tekniska kontoret och personalavdelningen har, den 18 januari 2011, lämnat förslag till 
yttrande. 
 
Av yttrandet framgår att kommunen i dagsläget erbjuder halaalmärkta 
kycklingprodukter (Halaal betyder tillåtet eller rent). Enligt den traditionella 
definitionen av Halaal kött ska djuret inte bedövas före slakt. Djurskyddslagen kräver 
dock att djur bedövas när de slaktas och det är kycklingprodukter med den definitionen 
av Halaalkött som kommunen serverar. Kommunen ska undersöka vilka ytterligare 
produkter som är halaalmärkta än ovan nämnda som finns att få tillgång till.  
   
Kommunen som arbetsgivare har att följa Lag om diskriminering SFS 2008:567. Det 
innebär att man inte kan utesluta sökande till tjänst utifrån religion, trosuppfattning eller 
diskriminera anställd arbetstagare enligt 2 kap § 1. En arbetsgivare kan vid rekrytering 
särbehandla,(enligt 2 kap § 2) men kommunen som arbetsgivare bedömer att de 
kriterierna inte uppfylls i detta fall. Kumla kommun har inte för avsikt att diskriminera 
eller särbehandla sökande eller anställd personal utifrån religiösa skäl.  
Mot bakgrund av detta kan följande sägas: 
 
Förslag 2 i medborgarförslaget kan inte bifallas, då krav på att personen ifråga ska vara 
muslim inte kan ställas av kommunen. 
Förslag 3 kan inte heller bifallas, också det beroende på att krav på att personen ifråga 
ska vara muslim inte kan ställas av kommunen. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige 
 
1. antar förslag till yttrande, 
 
2. anser att medborgarförslaget därmed är besvarat. 
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag 
Enligt förslag till beslut. 

Kommunfullmäktiges behandling 
Stefan Svensson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige 
 
1. antar förslag till yttrande, 
 
2. anser att medborgarförslaget därmed är besvarat. 
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunfullmäktige 2011-02-14 § 14 Dnr KS 2011/125 

Motion - "En stängd dörr kan rädda liv" 

Ärendebeskrivning 
Elisabeth Berglund (V) och Denis Nilsson (V) har den 11 januari inkommit med en 
motion där de föreslår att kommunfullmäktige i Kumla kommun uppdrar till det 
kommunala bostadsbolaget att genomföra regelbundna brandövningar med hyresgäster 
samt komplettera med skriftlig information i flerfamiljshus. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige skickar motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunfullmäktige 2011-02-14 § 15 Dnr KS 2011/272 

Motion - trafiksäkerhet vid Klockarbacken i Kumla 

Ärendebeskrivning 
Elisabeth Berglund (V) och Denis Nilsson (V) har vid kommunfullmäktiges 
sammanträde inkommit med en motion där de föreslår att det anläggs ett övergångsställ 
samt att hastigheten sänks från 50 km/h till 30 km/h vid busshållplatsen Klockarbacken. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige skickar motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunfullmäktige 2011-02-14 § 16 Dnr KS 2010/961 
Medborgarförslag - bättre plogning vid Sickelsta ridskola samt 
hundlatriner vid sjöparken 

Ärendebeskrivning 
Den 30 december 2010 har det inkommit med ett medborgarförslag där förslagsställaren 
föreslår att gångvägen från Skogstorp till Sickelsta ridskola ska plogas bättre samt att 
det sätts upp hundlatriner vid sjöparken vidare förslår hon att vid sjöparken eller vanliga 
Kumlasjön. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige skickar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunfullmäktige 2011-02-14 § 17 Dnr KS 2011/17 

Medborgarförslag - belysning i pulkabacken i Skogstorp 

Ärendebeskrivning 
Den 3 januari 2011 har det inkommit med ett medborgarförslag där förslagsställarna 
föreslår att det sätts upp belysning och att det görs en eldstad då backen kunde utnyttjas 
ännu mer av såväl privatpersoner som dagis/skol- och fritidsverksamhet. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden för 
besvarande. 
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunfullmäktige 2011-02-14 § 18 Dnr KS 2011/139 

Medborgarförslag - MC-parkering vid torget 

Ärendebeskrivning 
Den 13 januari 2011 har det inkommit med ett medborgarförslag där förslagsställaren 
föreslår att en MC-parkering skapas på torget i Kumla. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige skickar motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunfullmäktige 2011-02-14 § 19 Dnr KS 2011/228 
Medborgarförslag - Använd befintlig vägbelysning där sådan 
finns, väg 529. 

Ärendebeskrivning 
Den 25 januari 2011 har det inkommit med ett medborgarförslag där förslagsställaren 
föreslår att den befintliga belysningen som finns mellan vägskäl 529/628 och korsning 
529/534 tänds på kvällar och nätter. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige skickar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunfullmäktige 2011-02-14 § 20 Dnr KS 2011/232 
Medborgarförslag - återanvändning av grus-sand vid 
kommunens halkbekämpning under vintern 

Ärendebeskrivning 
Den 27 januari 2011 har det inkommit med ett medborgarförslag där förslagsställaren 
föreslår att kommunen ska undersöka om det är möjligt att rena insamlat grus och sand 
som använts till halkbekämpning på ett kostnadseffektivt sätt. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige skickar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunfullmäktige 2011-02-14 § 21 Dnr KS 2011/236 

Medborgarförslag - samåkning 

Ärendebeskrivning 

Den 31 januari 2011 har det inkommit med ett medborgarförslag där förslagsställaren 
föreslår att det på kommunens hemsida görs möjlig att för intresserade få anmäla sig för 
samåkning främst pendling till och från arbetsplatsen. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige skickar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunfullmäktige 2011-02-14 § 22 Dnr KS 2011/275 

Valärende - ny ledamot i Kumla Fastigheter AB 

Ärendebeskrivning 
Mats Gunnarsson (MP) har vid kommunfullmäktiges sammanträde inkommit med en 
skrivelse daterad den 11 februari 2011  där han avsagt sig uppdraget som 
styrelseledamot i Kumla Fastigheter AB. I samma skrivelse nomineras Marcus Thörn 
till ny styrelseledamot. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige utser Marcus Thörn (MP) som ny ledamot i styrelsen för Kumla 
Fastigheter AB efter Mats Gunnarsson (MP) för mandatperioden 2011-2015. 
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Kommunfullmäktige 2011-02-14 § 23 Dnr KS 2011/206 

Valärende - Ny nämndeman vid Örebro Tingsrätt 

Ärendebeskrivning 
Örebro Tingsrätt har efter egen begäran entledigat Berry Keller (M) från hennes 
uppdrag som nämndeman vid Örebro tingsrätt. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige uppdrar till valberedningen att lämna förslag på ny nämndeman 
efter Berry Keller (M). 
 
 
 


