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Kommunfullmäktige 2011-05-16 § 62 Dnr KS 2011/633 
Interpellation - angående beslut och avtal kring idrottens 
läktare 

Ärendebeskrivning 
Mats Gunnarsson (MP) har inkommit med en interpellation ställd till kommunstyrelsens 
ordförande där han vill ha svar på följande; 
 
1. Hur mycket kostade renoveringen av den befintliga läktaren vid fotbollsplanen? 
2. Vad är totalkostnaden för läktaren i Sannahed för kommunen i dagsläget? 
3. Vad betalar Folkets Hus i hyra för sin verksamhet och till vem går pengarna? 

Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationen får ställas. 
 
Kommunfullmäktige överlämnar interpellationen till kommunstyrelsens ordförande för 
besvarande. 
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Kommunfullmäktige 2011-05-16 § 63 Dnr  

Inkomna skrivelser och rapporter  

Ärendebeskrivning 
Pekka Lindberg (m) har den 14 april 2011 avsagts sig samtliga förtroende uppdrag i 
Kumla kommun. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.  

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige  
 
1. lägger informationen till handlingarna, 
 
2. uppdrar till valberedningen att lämna förslag på namn till berörda uppdrag.  
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Kommunfullmäktige 2011-05-16 § 64 Dnr KS 2011/504 

Ej verkställda beslut för socialnämnden 2011 - kvartal 1 

Ärendebeskrivning 
Kommunerna har skyldighet att till Socialstyrelsen rapportera in gynnande beslut som 
inte verkställts inom tre månader från besluts datum. Från samma datum gäller även 
skyldigheten att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på 
nytt inom tre månader från dagen för avbrottet.  
 
Till Socialstyrelsen och revisorerna ska socialnämnden rapportera alla gynnande beslut 
om bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen som inte verkställts inom tre månader från 
dagen för beslutet. För varje beslut anges tidpunkten för beslutet och vilken typ av 
insats beslutet gäller samt skälen för dröjsmålet. Personen det gäller skall vara 
identifierbar. Rapportering skall ske en gång per kvartal.  
 
Genom ett tillägg i LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade - införs en 
skyldighet för kommunerna och landstingen att rapportera till Socialstyrelsen om ej 
verkställda beslut enligt 9 § LSS. 
 
Till kommunfullmäktige rapporteras statistik över antalet ej verkställda beslut, vilka 
typer av bistånd det gäller samt vilka datum besluten fattades. Det ska även framgå i 
statistiken hur många kvinnor respektive män som omfattas av besluten. Rapporteringen 
ska göras en gång per kvartal.  
 
Vid detta rapporteringstillfälle, 29 mars 2011, finns 5 ej verkställda beslut att 
rapportera. 1 av dessa finns inom äldreomsorgen, 1 inom individ- och familjeomsorgen 
och 3 inom omsorgen för funktionshindrade och socialpsykiatri.  

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna. 
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Kommunfullmäktige 2011-05-16 § 65 Dnr KS 2011/566 

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 

Ärendebeskrivning 
Taxan för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område ändrades senast av 
kommunfullmäktige i december år 2007.  Föreligger förslag från den 18 januari 2011 
till ändring av taxan så att taxebilagan två kompletteras med fler typer av verksamheter. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige justerar taxan enligt 
förslag från den 18 januari 2011. Ändringen gäller från 1 juni. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige justerar taxan enligt förslag från den 18 januari 2011. Ändringen 
gäller från 1 juni. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige justerar taxan enligt förslag från den 18 januari 2011. Ändringen 
gäller från 1 juni. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige justerar taxan enligt förslag från den 18 januari 2011. Ändringen 
gäller från 1 juni. 
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Kommunfullmäktige 2011-05-16 § 66 Dnr KS 2011/338 

Klimatprogram med handlingsplan 

Ärendebeskrivning 
Miljöavdelningen har upprättat ett förslag till klimatprogram samt en handlingsplan som 
är direkt kopplad till klimatprogrammet. Programmet är framarbetat i samarbete med 
Regionförbundet i Örebro län, som har gjort en nulägesbeskrivning. 
 
Klimatprogrammet avser Kumla kommuns verksamheter inklusive de kommunägda 
bolagen Kumla Bostäder AB och Kumla Fastigheter AB. Målen som satts upp i 
klimatprogrammet kompletterar Kumla kommuns miljöprogram och är anpassade 
främst till det regionala och nationella miljökvalitetsmålet ”Begränsad klimatpåverkan”. 
   
Miljö- och byggnadsnämnden har haft klimatprogrammet samt handlingsplanen ute på 
remiss under tiden 22 juni – 1 november 2010.  

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar förslag till Klimatprogram. 
 
Kommunstyrelsen antar förslag till handlingsplan under förutsättning att 
kommunfullmäktige antar förslag till klimatprogram. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige antar förslag till Klimatprogram. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar förslag till Klimatprogram. 
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Kommunfullmäktige 2011-05-16 § 67 Dnr KS 2011/546 

Taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet 

Ärendebeskrivning 
Från och med den 2 maj 2011 träder en ny plan- och bygglag ikraft. Den nya 
lagstiftningen kräver att taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet ändras. Vår 
nuvarande taxa bygger på Sveriges kommuner och landstings (SKL) taxa och som följd 
av den nya lagstiftningen har SKL tagit fram ett nytt taxeförslag.   

Miljö- och byggnadsnämndens förslag 
Kommunfullmäktige  
 
1. antar taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet, 
 
2. antar den nya taxan gäller omgående för ärenden efter den23 maj 2011, 
 
3. taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet, antagen av kommunfullmäktige  
    den 19 december 2005, § 118 gäller för ärenden som inkommit före den23 maj 2011,  
    besluta att N-faktor bestäms till 1,0. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förlag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag 
Enligt förslag till beslut. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige  
 
1. antar taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet, 
 
2. antar den nya taxan gäller omgående för ärenden efter den 23 maj 2011, 
 
3. taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet, antagen av kommunfullmäktige  
    den 19 december 2005, § 118 gäller för ärenden som inkommit före den 23 maj 2011, 
    besluta att N-faktor bestäms till 1,0. 
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Kommunfullmäktige 2011-05-16 § 68 Dnr KS 2011/214 
Ålderspension för förtroendevalda med deltidsuppdrag efter 
samordning med allmän pension. 

Ärendebeskrivning 
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting beslöt vid sammanträde de 17 
december 2010 att förändra bestämmelserna för ålderspension till förtroendevalda med 
deltidsuppdrag efter samordning med allmän pension. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar nya pensionsbestämmelser för förtroendevalda med 
deltidsuppdrag. .  

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige antar förslag till reviderade "Bestämmelser om pension och 
avgångsersättning för förtroendevalda i Kumla kommun". 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar förslag till reviderade "Bestämmelser om pension och 
avgångsersättning för förtroendevalda i Kumla kommun". 



10 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunfullmäktige 2011-05-16 § 69 Dnr KS 2011/468 

Årsredovisning 2010 - Stiftelsen Nygårdshemmet 

Ärendebeskrivning 
Stiftelsen Nygårdshemmet har överlämnat årsredovisning för år 2010. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner stiftelsen Nygårdshemmets årsredovisning för 
verksamhetsåret 2010. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag 
Enligt förslag till beslut. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner stiftelsen Nygårdshemmets årsredovisning för 
verksamhetsåret 2010. 
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Kommunfullmäktige 2011-05-16 § 70 Dnr KS 2010/783 
Svar på motion - "köttfri måndag i skolan och annan kommunal 
verksamhet (exkl. äldrevård)" 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har den 15 november 2010 överlämnat motionen ”köttfri måndag i 
skolan och annan verksamhet”, skriven av Mats Gunnarsson (MP), till 
kommunstyrelsen för beredning.  
 
I motionen hänvisas till rapporter om den påverkan som köttproduktionen har på 
klimatet. Vidare lyfts Östersunds kommun fram som exempel på kommun som beslutat 
införa en köttfri dag per vecka.  
 
Mats Gunnarsson (MP) föreslår, mot bakgrund av detta, att kommunen inför konceptet 
köttfri måndag i skolan och annan kommunal verksamhet (exklusive äldrevård). 
Tekniska kontoret har av kommunstyrelsens arbetsutskott, den 16 november 2010, fått i 
uppdrag att lämna förslag till yttrande. 
 
Tekniska kontoret har den 28 mars 2011 lämnat förslag till yttrande där det framgår att 
konceptet ”en köttfri dag varannan vecka” har införts under början av år 2011. Mats 
Gunnarssons (MP) förslag, om att införa en köttfri dag varje vecka är angeläget, med 
tanke på boskapssektorns påverkan på klimatet, men det är även viktigt med en 
acceptans bland eleverna för vegetarisk kost. Om de tar emot konceptet ”en köttfri dag 
varannan vecka” på ett positivt sätt är det rimligt att se över om konceptet kan 
utsträckas till ”en köttfri dag varje vecka”. Vidare framgår att en temadag om vegetarisk 
kost ska hållas i början av läsåret 2011/2012, då tillfälle kommer att ges till att 
provsmaka olika vegetariska rätter samt med lektion där kostens klimatpåverkan tas 
upp. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige 
 
1. antar yttrandet, 
 
2. anser att motionen därmed är besvarad, 
 
3. ger tekniska kontoret i uppdrag att till kommunstyrelsens möte i juni 2011 lämna en  
    redovisning av hur konceptet ”en köttfri dag varannan vecka” har tagits emot av  
    eleverna, 
 
4. ger tekniska kontoret och barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att anordna en 
    temadag om vegetarisk kost i början av läsåret 2011/2012. 
           forts 
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Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige 
 
1. antar yttrandet, 
 
2. anser att motionen därmed är besvarad, 
 
3. ger tekniska kontoret i uppdrag att till kommunstyrelsens möte i juni 2011 lämna en  
    redovisning av hur konceptet ”en köttfri dag varannan vecka” har tagits emot av  
    eleverna, 
 
4. ger tekniska kontoret och barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att anordna en 
    temadag om vegetarisk kost i början av läsåret 2011/2012. 
 
Reservation 
Jan Engman (C), Anna Markström (C) och Margareta Engman (M) reserverar sig till 
förmån för Jan Engmans tilläggs yrkande. 

Kommunfullmäktiges behandling 
Mats Gunnarsson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Per Holm (KD) yrkar med instämmande från Jan Engman (C), Mats Hellgren och 
Christina Örnebjär (FP) på ett alternativt yttrande; "I kommunens kostverksamhet ska 

det serveras en allsidig kost där brukarna själva kan välja vad de vill äta. Ska vi i 

kommunens kostverksamhet agera för klimatets bästa så ska vi så långt som möjligt 

inhandla råvaror som produceras i vårt närområde. Med detta anser vi att motionen är 

besvarad ". 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer de två förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
           forts 
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Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige 
 
1. antar yttrandet, 
 
2. anser att motionen därmed är besvarad, 
 
3. ger tekniska kontoret i uppdrag att till kommunstyrelsens möte i juni 2011 lämna en  
    redovisning av hur konceptet ”en köttfri dag varannan vecka” har tagits emot av  
    eleverna, 
 
4. ger tekniska kontoret och barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att anordna en 
    temadag om vegetarisk kost i början av läsåret 2011/2012. 
 
Reservation 
Mats Hellgren (M), Margareta Engman (M), Göran Andersson (M), Berry Keller (M), 
Elisabet Ekestubbe (M), Marina Andersson (M), Anders Schölin (M), Jan Engman (C), 
Per-Arne Mårstad (C), Anette Friman (C), Christina Örnebjär (FP), Ann-Marie 
Andersson (FP), Georg Lado (FP), Siv Jerlström (KD), Raymonada Kouri (KD) och Per 
Holm (KD) reserverar sig till förmån för Per Holms med fleras alternativa yrkande. 
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Kommunfullmäktige 2011-05-16 § 71 Dnr KS 2011/272 

Svar på motion - Trafiksäkerhet vid Klockarbacken i Kumla 

Ärendebeskrivning 
Elisabeth Berglund (V) och Denis Nilsson (V) har vid kommunfullmäktiges 
sammanträde i februari inkommit med motion där de föreslår att hastigheten sänks förbi 
Klockarbackens busshållplats från 50 km/h till 30 km/h, samt att ett övergångsställe 
med trafikljus iordningställs. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har, den 22 februari 2011, gett tekniska kontoret i 
uppdrag att lämna förslag till yttrande. 
 
Tekniska kontoret har, den 7 april 2011, lämnat förslag till yttrande där det framgår att 
en översyn av hastigheten pågår och att denna beräknas vara färdig under år 2011. 
Denna översyn bör, förslagsvis, inväntas innan beslut fattas om hastigheten på den 
aktuella sträckningen. 
 
Kumla kommun anser att det på sikt bör göras iordning en säker gångpassage i 
anslutning till Klockarbackens hållplats, men att det är oklart vilken prioritet den bör 
ges. För närvarande pågår en inventering av länets hållplatser, vilken utförs av 
länstrafiken och den beräknas vara färdig under år 2011. Inventeringen inbegriper 
översyn av hur angeläget det är med en säker gångpassage och gångbana. Denna 
inventering bör, förslagsvis, inväntas innan beslut fattas om hur kommunen ska ställa 
sig till de i motionen föreslagna åtgärderna. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige  
 
1. antar yttrandet, 
 
2. anser att motionen är besvarad, 
 
3. ger tekniska kontoret i uppdrag att lämna förslag på i vilken ordning  
    trafiksäkerhetsåtgärder i anslutning till hållplatser bör utföras, efter att länstrafikens  
    inventering av hållplatser är färdig. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag 
Enligt förslag till beslut. 
           forts 
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Kommunfullmäktiges behandling 

Elisabeth Berglund (V) yrkar med instämmande från Mats Gunnarsson (MP), Per Holm 
(KD), Christina Örnebjär (FP), Jan Engman (C) och Mats Hellgren (M) bifall till 
motionen. 
 

Elisabeth Berglund (V) justerar en av motionens att-sats till "kommunfullmäktige 
uppdrar till kommunledningen att skyndsamt kontakta Trafikverket för att påskynda att 
hastigheten sänks från 50 km/h till 30 km/h. 
 

Propositionsordning 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 

Bifall till kommunstyrelsens förslag ställs mot bifall till den justerade motionen. 

Votering 
Efter att votering begärts anger ordföranden följande av fullmäktige godkänd 
voteringsproposition. Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja och den som 
vill bifalla den justerade motion röstar nej. 

Ja-röster avlämnas av Mårten Blomqvist (S), Annica Eriksson (S), Dan-Åke Moberg 
(S), Lennart Eriksson (S), Marianne Arvidsson (S), Katarina Hansson (S), Gunnel Kask 
(S), Björn Eriksson (S), Carina Bäck (S), Marie Eriksson (S), Stefan Svensson (S), Eva 
Wilhelmsson (S), Christer Thörner (S), Gun-Britt Andersson (S), Majeed Ahman Rauf 
(S), Ing-Marie Andersson (S), Jeanette Widström (S), Sten Persson (S), Britt Gelin (S), 
Andreas Brorson (S), Carl-Gustav Thunström (S), Lisbet Björklund (S) och Elisabeth 
Ekestubbe (M). 

Nej-röster avlämnas av  Elisabeth Berglund (V), Denis Nilsson (V), Mats Hellgren (M), 
Margareta Engman (M), Karl-Gunnar Jonsson (M), Göran Andersson (M), Berry Keller 
(M), Marina Andersson (M), Anders Schölin (M), Christina Örnebjär (FP), Ann-Marie 
Andersson (FP), Georg Lado (FP), Per Holm (KD), Siv Jerlström (KD), Raymonda 
Kourie (KD), Jan Engman (C), Per-Arne Mårstad (C), Anette Friman (C), Mats 
Gunnarsson (MP) och Marcus Thörn (MP). 

Omröstningen utföll så att 23 ja-röster och 20 nej-röster avlämnades. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige  
 
1. antar yttrandet, 
 

2. anser att motionen är besvarad, 
 

3. ger tekniska kontoret i uppdrag att lämna förslag på i vilken ordning  
    trafiksäkerhetsåtgärder i anslutning till hållplatser bör utföras, efter att länstrafikens  
    inventering av hållplatser är färdig. 
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Kommunfullmäktige 2011-05-16 § 72 Dnr KS 2011/125 

Svar på motion - "en stängd dörr kan rädda liv" 

Ärendebeskrivning 
Elisabeth Berglund och Denis Nilsson (båda V) har i en motion ställt till kommunen den 
11:e januari 2011 föreslagit kommunfullmäktige att uppdra åt det kommunala 
bostadsbolaget att genomföra regelbundna brandövningar med hyresgäster samt 
komplettera med skriftlig information i flerfamiljshus. I motionen framkommer att det 
regelbundet genomförs brandövningar på arbetsplatser och skolor. Motionen lyfter fram 
att en insats behöver göras i hemmiljö och därav är förslaget att regelbundna 
brandövningar för boende i flerfamiljshus anordnas. 
 
Kumla Bostäder som är det kommunala bostadsbolaget lämnar idag information till sina 
hyresgäster om brandsäkerhet och säkerhet i hemmet. Kumla Bostäder bedriver ett 
systematiskt brandskyddsarbete. Det förebyggande brandskyddsarbetet är en viktig del i 
det som bostadsbolaget kan göra för att motverka bränder.  
 
Idag sker informationsspridning och enklare släckningsövningar i bostads- områden. Att 
regelbundet genomföra brandövningar i alla bostadsområden där det finns flerfamiljshus 
kräver omfattande arbetsinsatser, arbetsinsatser som det idag inom Kumla Bostäder inte 
finns resurser till.  

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige  
 
1. antar förslag till yttrande, 
 
2. anser att motionen är besvarad. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag 
Enligt förslag till beslut. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige  
 
1. antar förslag till yttrande, 
 
2. anser att motionen är besvarad. 
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Kommunfullmäktige 2011-05-16 § 73 Dnr KS 2010/961 
Svar på medborgarförslag - Plogning av gång-/cykelväg mm vid 
Skogstorp-Sickelsta 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige överlämnade, den 14 februari 2011, ett medborgarförslag om 
plogning vid Sickelsta ridskola med mera till kommunstyrelsen för beredning. 
 

I medborgarförslaget föreslås att cykel-/gångvägen mellan Skogstorp och Sickelsta 
ridskola läggs in i snöröjningsområdet, att hundlatriner sätts upp vid sjöparken samt att 
del av Kumlasjön eller del av sjön i Kumla sjöpark inhägnas och upplåts för hundbad. 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har, den 22 februari 2011, gett tekniska kontoret och 
kultur- och fritidschefen i uppdrag att lämna förslag till yttrande. 
 

Tekniska kontoret och kultur- och fritidschefen har, den 19 april 2011, lämnat förslag 
till yttrande där det framgår att gångvägen mellan Skogstorp och Sickelsta ridskola är en 
grusväg med en längd på cirka 2 000 meter. Att ploga vägen ifråga skulle kosta cirka 25 
000 kronor per år.  Vidare framgår att tre stycken hundlatriner under hösten 2010 har 
satts upp längs gång- och cykelvägen runt sjön i Kumla sjöpark. När det gäller hundbad 
finns, för att möta detta behov, en iordningställd rast- och badplats vid Albågesjön / 
”Banansjön” i Kvarntorp. Kommunen ska märka upp den tydligare samt informera om 
den. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige 
 
1. antar yttrandet,  
 
2. anser att medborgarförslaget är besvarat, 
 
3. ger tekniska kontoret i uppdrag att utsträcka snöröjningsområdet så att det omfattar  
    den aktuella vägen, detta medför ett ökat ekonomiskt ansvar för kommunen på cirka  
    25 000 kronor. 

Arbetsutskottets behandling 
Lennart Eriksson föreslår att punkt 3 stryks. 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunfullmäktige 
 
1. antar yttrandet, 
 
2. anser att medborgarförslaget är besvarat. 
           forts 
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Kommunstyrelsens förslag 
Enligt arbetsutskottets förslag. 

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

 
Kommunfullmäktige 2011-05-16 § 74 Dnr KS 2010/793 
Svar på medborgarförslag -fräscha upp och göra området 
tillgängligt kring idrottsplatsen i Kumla 

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag lämnades den 28 oktober 2010 som vill uppmärksamma området 
kring idrottsparken i Kumla. I förslaget står bland annat att kommunen ska ta tillvara 
möjligheten att göra detta område till ett fräscht område och rensa upp på marken 
mellan träden för att göra området tillgängligt för boende i närområdet och för besökare. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog den den 18 januari 2011 till Kultur- och 
fritidsnämnden fått i uppdrag att lämna förslag till yttrande. 
 
Av kultur- och fritidsnämndens förslag till yttrande framgår bland annat att 
förvaltningen i överenskommelse med HSB har de tagit ner några stora tallar och 
björkar på området. Anledningen var att träden hängde över en bilparkering och 
skräpade ner de boendes bilar. 
 
Ett resultat av detta är att slytillväxten ökade mycket kraftigt när ljusinsläppet blev så 
mycket större. Området är ett så kallat naturområde med genomgående stigar och räknas 
inte som en park. Parkavdelningen ska dock se över området i vår och göra de 
arbetsinsatser som behöver göras för att området runt stigarna åter ska kännas välskött 
och tryggt. 

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

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag 
Enligt förslag till beslut. 
           forts 
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Kommunfullmäktiges behandling 
Björn Eriksson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Förslagsställaren Göran Jonsson yttrar sig i ärendet och lämnar skriftlig kommentar till 
förslaget till yttrande..  

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige  
 
1. antar förslag till yttrande, 
 
2. anser att medborgarförslaget är besvarat. 
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Kommunfullmäktige 2011-05-16 § 75 Dnr KS 2011/550 

Svar på interpellation - gällande driftsfrågor 

Ärendebeskrivning 
Christina Örnebjär (FP) och Mats Hellgren (M) har inkommit den 18 april inkommit 
med en interpellation gällande driftfrågor där det ställer frågan "Hur har man tänkt sig 
finansiera driften av alla dessa anläggningar utan att det påverkar kärnverksamheter som 
vård, skola och omsorg"? 
 
Kommunstyrelsens ordförande har den 6 maj 2011 inkommit med skriftligt svar på 
interpellationen. 

Kommunfullmäktiges behandling 
Interpellationen får framställas.  
 
I debatten deltar  Mats Hellgren (M), Christina Örnebjär (FP), Lennart Eriksson (S), 
Danåke Moberg (S) och Katarina Hansson (S), Annika Eriksson (S), Per Holm (KD) 
och Mats Gunnarsson (MP) . 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige anser att interpellationen är besvarad. 
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Kommunfullmäktige 2011-05-16 § 76 Dnr KS 2011/489 
Svar på interpellation - om servering i Kumlahallen vi 
sportevenemang 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige överlämnade den 11 april en interpellation från Mats Hellgren (M) 
och Berry Keller (M) angående servering i Kumlahallen vid sportevenemang. I 
interpellationen ställer de frågan; Vad tänker man göra för att förbättra denna situation. 

Kommunfullmäktiges behandling 
I debatten deltar Björn Eriksson, Berry Keller och Mats Hellgren. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige anser att interpellationen är besvarad. 
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Kommunfullmäktige 2011-05-16 § 77 Dnr KS 2011/572 
Medborgarförslag - angående att Kumla kommun inte ska köpa 
eller upphandla burägg 

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag angående att Kumla kommun inte ska köpa eller upphandla 
burägg har den 26 april 2011 inkommit till kommunen. 
I förslaget föreslås  
 
- att kommun fattar beslut om att av djuretiska skäl inte upphandla eller köpa in burägg. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
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Kommunfullmäktige 2011-05-16 § 78 Dnr KS 2011/534 

Medborgarförslag - Bättre städning av Götgatan 

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag angående bättre städning av Götgatan har den 14 april inkommit 
till kommunen. 
I medborgarförslaget föreslås att städning av parkeringsfickorna spärras av med 
parkeringsförbud växlingsvis, vissa tider och avsnitt. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
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Kommunfullmäktige 2011-05-16 § 79 Dnr KS 2011/507 

Medborgarförslag - Bygga BoKlok-hus vid gärdet i Sannahed 

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag som inkommit till kommunen den  11 april föreslås kommunen 
ska satsa på att det byggs BoKlok-hus vid gärdet i Sannahed. 

Kommunfullmäktiges behandling 
Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
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Kommunfullmäktige 2011-05-16 § 80 Dnr KS 2011/607 

Motion - om tillgängligheten vid återvinningscentralen 

Ärendebeskrivning 
Mats Hellgren (M) har den 4 maj 2011 har inkommit med en motion där han föreslår; 
 
- att man utökar öppettiderna samt omfördelar personal så att den befintliga åter 
   vinningsstationen blir tillgänglig de tider då medborgarna har möjlighet att lämna sitt  
   avfall, 
- att man utreder möjligheterna till en tätortsnära avstjälpningsplats för trädgårdsavfall i  
   likhet med de som finns i Örebro, 
- att man kontaktar de aktörer som idag köper upp trädgårdsavfall och kvistar för att se  
   om de skulle kunna vara med och finansiera en sådan verksamhet. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
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Kommunfullmäktige 2011-05-16 § 81 Dnr KS 2011/635 
Motion - angående hyra för p-platser utan motorvärmare i 
Kumlabostäders fastighetsbestånd 

Ärendebeskrivning 
Elisabeth Berglund (V) och Denis Nilsson (V) har vid kommunfullmäktiges 
sammanträde den 16 maj inkommit med en motion där de föreslår; 
 
att ta bort avgiften för p-plats utan motorvärmare för hyresgäster i Kumlabostäders 
fastigheter, 
 
att hyresgästerna istället får ett kostnadsfritt parkeringstillstånd. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

 
 

 

 


