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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunfullmäktige 2011-06-20 § 82 Dnr KS 2011/616 
Kvalitetsredovisning för förskolorna, skolbarnomsorgen, 
grundskolan och särskolan 2010 

Ärendebeskrivning 
Varje kommun, varje skola som ingår i det offentliga skolväsendet, varje kommunalt 
bedriven förskola och varje kommunalt fritidshem ska årligen upprätta en skriftlig 
kvalitetsredovisning, som ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av 
verksamheten (förordning [1997:702]) om kvalitetsredovisning inom skolväsendet mm).

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar kvalitetsredovisning för förskolorna, skolbarnomsorgen och 
grundskolan 2010. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens behandling 
Annica Eriksson (S) yrkar på att även särskolan ska ingå i beslutet. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige antar kvalitetsredovisning för förskolorna, skolbarnomsorgen 
grundskolan och särskolan 2010. 

Kommunfullmäktiges behandling 
Stefan Svensson (S), Katarina Hansson (S), Per Holm (KD) och Christina Örnebjär (FP) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar kvalitetsredovisning för förskolorna, skolbarnomsorgen 
grundskolan och särskolan 2010. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunfullmäktige 2011-06-20 § 83 Dnr KS 2011/650 
Förslag till reviderad taxa och riktlinjer för serveringstillstånd 
samt riktlinjer för kommunens tillsyn av folköl (klass II) i Kumla 
kommun 

Ärendebeskrivning 

Den 1 januari 2011 trädde en ny alkohollag i kraft (2010:1622). En av förändringarna i 
den nya lagen gäller bestämmelsen i 8 kap. 12 § alkohollagen som säger att en sökande 
av serveringstillstånd ska avlägga ett kunskapsprov för att visa att han eller hon har 
tillräckliga kunskaper i alkohollagstiftningen. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige 
 
1. godkänner förändringarna i riktlinjer och taxa för serveringstillstånd, 
 
2. godkänner riktlinjer för tillsyn av folköl (klass II) för Kumla kommun.  

Arbetsutskottets behandling 

Arbetsutskottet överlåter till kommunstyrelsen att lämna förslag till beslut i frågan.  

Kommunstyrelsens förslag 
Enligt förslag till beslut. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige 
 
1. godkänner förändringarna i riktlinjer och taxa för serveringstillstånd, 
 
2. godkänner riktlinjer för tillsyn av folköl (klass II) för Kumla kommun.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunfullmäktige 2011-06-20 § 84 Dnr KS 2011/678 

Reviderad budget för barn- och utbildningsnämnden 

Ärendebeskrivning 
Den senaste prognosen från Sveriges kommuner och landsting (SKL) visar att 
skatteintäkterna för Kumla kommuns del beräknas bli bättre än vad som budgeterats. 

Arbetsutskottets behandling 
Katarina Hansson (s) föreslår att det utrymme som de ökade skatteintäkterna medför 
används till att förstärka barn- och utbildningsnämndens budget med 8 mkr. 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att barn- och utbildningsnämndens nettobudget utökas 
med 8 mkr samtidigt som kommunens skatteintäkter budgeteras upp med motsvarande 
belopp. 

Kommunstyrelsens förslag 
Enligt arbetsutskottets förslag. 

Kommunfullmäktiges behandling 
Lennart Eriksson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
I ärendet yttrar sig Mats Hellgren (M), Danåke Moberg (S), Katarina Hansson (S), Per 
Holm (KD), Annica Eriksson (S).  

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att barn- och utbildningsnämndens nettobudget utökas 
med 8 mkr samtidigt som kommunens skatteintäkter budgeteras upp med motsvarande 
belopp. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunfullmäktige 2011-06-20 § 85 Dnr KS 2011/662 

Bildandet av regional kollektivtrafikmyndighet i Örebro län 

Ärendebeskrivning 
Kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting beslutar senast i september 2011 i 
respektive fullmäktigeförsamlingar att godkänna framlagt förslag till avtal om 
kollektivtrafik för Örebro län innebärande att Örebro läns landsting från och med 1 
januari år 2012 ensamt bär ansvar för regional kollektivtrafik och därmed är 
kollektivtrafikmyndighet för Örebro län. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige 
 
1. godkänner framlagt förslag till avtal om kollektivtrafik för Örebro län som  
    innebär att Örebro läns landsting från och med 2012-01-01 ensamt bär  
    ansvar för regional kollektivtrafik och därmed är kollektivtrafikmyndighet  
    för Örebro län, 
 
2. kommunstyrelsen i respektive kommun ges i uppdrag att utveckla  
    samverkansformerna för kommunernas inflytande med utgångspunkt i bilaga  
    1 i avtalet om kollektivtrafik för Örebro län, 
 
3. godkänner aktieöverlåtelseavtalet mellan Örebro läns landsting och länets  
    kommuner avseende försäljning till kvotvärde (100 kr per aktie) av  
    kommunernas aktier i Länstrafiken Örebro AB, 
 
4. godkänner att en skatteväxling sker per 2012-01-01 med 34 öre per  
    skattekrona,  
 
5. godkänner framlagt förslag till avtal om mellankommunal skatteutjämning  
    för kollektivtrafik i Örebro län.  

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag 
Enligt förslag till beslut. 

Kommunfullmäktiges behandling 
Elisabeth Berglund (V), Annica Eriksson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
           forts 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige 
 
1. godkänner framlagt förslag till avtal om kollektivtrafik för Örebro län som  
    innebär att Örebro läns landsting från och med 2012-01-01 ensamt bär  
    ansvar för regional kollektivtrafik och därmed är kollektivtrafikmyndighet  
    för Örebro län, 
 
2. kommunstyrelsen i respektive kommun ges i uppdrag att utveckla  
    samverkansformerna för kommunernas inflytande med utgångspunkt i bilaga  
    1 i avtalet om kollektivtrafik för Örebro län, 
 
3. godkänner aktieöverlåtelseavtalet mellan Örebro läns landsting och länets  
    kommuner avseende försäljning till kvotvärde (100 kr per aktie) av  
    kommunernas aktier i Länstrafiken Örebro AB, 
 
4. godkänner att en skatteväxling sker per 2012-01-01 med 34 öre per  
    skattekrona,  
 
5. godkänner framlagt förslag till avtal om mellankommunal skatteutjämning  
    för kollektivtrafik i Örebro län.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunfullmäktige 2011-06-20 § 86 Dnr KS 2011/372 
Svar på motion - Skolmat som applikation i telefoner & översyn 
av Kumlas e-tjänster 

Ärendebeskrivning 
Andreas Brorsson (S) lämnade 5 mars 2011 en motion gällande användandet av e-
tjänster i kommunen.  
 
I motionen ges förslag till utökande av e-tjänster genom införandet av en 
matsedelsapplikation för mobiltelefoner. En genomlysning av ytterligare områden där 
applikationer till mobiltelefoni kan användas och erbjudas till medborgare efterfrågas 
också. 

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 behandling 
Andreas Brorson (S) tackar för motionssvaret och yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige  
 
1. antar förslag till yttrande,  
 
2. anser att motionen är besvarad. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunfullmäktige 2011-06-20 § 87 Dnr KS 2011/403 
Svar på motion - Mätning och kontroll av radonhalten i 
förskolor, skolor och i bostadsbeståndet 

Ärendebeskrivning 
Elisabeth Berglund (V) och Denis Nilsson (V) skriver, i motion från den 15 mars 2011,  
att radon är en hälsorisk och orsakar årligen, enligt Socialstyrelsen, omkring 500 fall av 
lungcancer. År 2004 sänkte Socialstyrelsen riktvärdet för radon inomhus från 400 
Bq/m3 till 200 Bq/m3 för bostäder, skolor och förskolor. Riksdagen har beslutat om 
samma nivå i miljömålen. 
 

I Kumla kommuns miljöprogram 2006-2010 står det att i Kumla kommun utgör 
rullstens- eller grusåsområden och områden med alunskiffer högriskmark med radon. 
För att minska riskerna är det viktigaste att sänka den livslånga exponeringen. 
Internationella och nationella undersökningar visar på ett tydligt samband mellan höga 
radonhalter och ökad risk för lungcancer. 
 

Vänsterpartiet vill därför att kommunfullmäktige i Kumla beslutar 
 
1. Kumla kommun redovisar mätvärdena avseende radon i förskolor och skolor. 
2. Kumla Bostäder AB redovisar mätvärden i sitt bostadsbestånd. 

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

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag 
Enligt förslag till beslut. 

Kommunfullmäktiges behandling 
Katarina Hansson (S), Elisabeth Berglund och Mats Gunnarsson (MP) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige 
 
1. antar yttrandet, 
 
2. anser att motionen är besvarad. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunfullmäktige 2011-06-20 § 88 Dnr KS 2011/379 

Svar på medborgarförslag - Kollektivtrafik till Marieberg 

Ärendebeskrivning 
Kumla kommun har den 8 mars 2011 mottagit ett medborgarförslag som berör 
bussförbindelserna mellan Kumla och Marieberg köpcentrum. Förslagsställaren vill att 
bussen ska gå tre gånger eller mer till Mariebergs köpcentrum per dag. I 
medborgarförslaget uppges att flera elever på SFI-utbildningen (Svenska för invandrare) 
efterfrågar bussförbindelser till och från Kumla med stopp vid Mariebergs köpcentrum.  
 
Busslinjen mellan Kumla och Örebro trafikeras idag av linje 701. Sträckningen Kumla – 
Örebro är väl utbyggd och det finns goda möjligheter att transportera sig denna sträcka 
under större delen av dygnet, både vardagar och helgdagar. Majoriteten av bussturerna 
med linjen 701 körs länsväg 690 och stannar vid angivna hållplatser i höjd med 
Marieberg köpcentrum. Ifrån hållplatsen så är det cirka 250 meter till Marieberg 
köpcentrum.  
 
För närvarande pågår ett regionövergripande översyn av kollektivtrafiken i projektet 
MerKoll. Exakt vilka trafikförändringar detta kommer att innebära i framtiden vet vi 
inte resultatet av idag. Kommunen arbetar fortsatt för att behålla och utveckla de 
kommunikationsmöjligheter som finns i kollektivtrafik. I detta ingår även 
förbindelserna till och från Marieberg köpcentrum.  

Förslag till beslut 

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

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag 
Enligt förslag till beslut. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige  
 
1. antar förslag till yttrande, 
 
2. anser därmed att medborgarförslaget är besvarat. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunfullmäktige 2011-06-20 § 89 Dnr KS 2011/139 

Svar på medborgarförslag - MC-parkering på torget 

Ärendebeskrivning 
Det har den 13 januari 2011 inkommit ett medborgarförslag där det föreslås att det 
ordnas en parkering för motorcyklar på torget i Kumla. Enligt förslagsställaren är det 
populärt bland motorcyklisterna att åka till Kumla och fika på Dolwitz eller Sveas. 
Förslagsställaren föreslår därför att parkeringen placeras på torgets sydvästra sida intill 
klockstapeln. 

Förslag till beslut 

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

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige  
 
1. antar förslag till yttrande, 
 
2. anser därmed att medborgarförslaget är besvarat. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunfullmäktige 2011-06-20 § 90 Dnr KS 2011/319 

Svar på medborgarförslag - Sophämtning 

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har inlämnats den 22 februari 2011, där det föreslås att de som 
sopsorterar och har egen kompost endast ska betala halva soptömningsavgiften. 
 
Efter att kommunfullmäktige den 14 mars 2011 överlämnade medborgarförslaget för 
beredning till kommunstyrelsen har tekniska kontoret den 19 maj 2011 lämnat förslag 
till yttrande. 
 
Av yttrandet framgår att kommunfullmäktige, den 14 mars 2011, antog reviderat förslag 
till renhållningstaxa. Den nya taxan innebär att de abonnenter, som så önskar, under år 
2011 kan börja sortera ut komposterbart hushållsavfall mot en lägre avgift än dagens. 
Detta innebär att förslagsställarens synpunkt därmed är tillgodosedd.  

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

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag 
Enligt förslag till beslut. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige 
 
1. antar yttrandet, 
 
2. anser att medborgarförslaget därmed är besvarat. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunfullmäktige 2011-06-20 § 91 Dnr KS 2011/712 

Valärende - ersättare i Miljö- och byggnadsnämnden 

Ärendebeskrivning 
Maria Thörn (MP) har i en skrivelse daterad den 30 maj 2011 avsagt sig uppdraget som 
ersättare i Miljö- och byggnadsnämnden. 
Valnämnden föreslår i en skrivelse daterad den 20 juni 2011 att Mattias Bäckström 
(MP) utses som ny ersättare.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige utser Mattias Bäckström (MP) till ny ersättare i miljö- och 
byggnadsnämnden efter Maria Thörn (MP). 



13 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunfullmäktige 2011-06-20 § 92 Dnr KS 2011/633 

Svar på interpellation - 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? 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 16 maj 2011, § 62, att interpellationen fick ställas 
och överlämnade interpellationen till kommunstyrelsens ordförande som den 20 juni 
lämnats skriftligt på interpellationen. Av svaret framgår att renoveringen hitintills har 
kostat 2 363 tkr och den återstående kostnaden beräknas till 550 tkr. Vidare framgår att 
kommunens kostnad är 0 kr samt att Folkets Hus står för serveringstillståndet, porslin 
och kök och får en ersättning av föreningen för detta samt att allt överskott går till 
föreningen och att personalen jobbar ideellt. 

Kommunfullmäktiges behandling 
I debatten deltar Mats Gunnarsson (MP), Lennart Eriksson (S), Mats Hellgren (M), 
Danåke Moberg (S) och Annica Eriksson. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige anser att interpellationen är besvarad. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunfullmäktige 2011-06-20 § 93 Dnr KS 2011/696 

Motion - mäns våld mot kvinnor 

Ärendebeskrivning 
Elisabeth Berglund (V) och Denis Nilsson (V) har den 14 juni inkommit med en motion 
där de föreslår att  
 
Kumla kommun anordnar utbildningar på temat mäns våld mot kvinnor, även 
omfattande barnens situation. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunfullmäktige 2011-06-20 § 94 Dnr KS 2011/668 
Medborgarförslag - Nytt golv i gymnastiksalen på Lillhedens 
skola 

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag angående nytt golv i gymnastiklokalen på Lillhedens skola har 
den 30 maj 2011 inkommit till kommunen. 
 
I förslaget föreslås  
 
- önskar de nytt golv i Lillhedens skolas gymnastiklokal, då det nuvarande är gammal,  
   slitet med sprickor och att man inte längre ser de målande linjerna. 

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

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunfullmäktige 2011-06-20 § 95 Dnr KS 2011/667 
Medborgarförslag - Asfaltsbana för BMX, inlines mm vid 
Lillhedens skola 

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag angående anläggande av asfaltsbana har den 30 maj 2011 
inkommit till kommunen. 
 
I förslaget föreslås  
 
- de att kommun anlägger en asfaltsbana med gupp, hopp och nerförsbackar till  
   kickbikes, inlines och BMX i Sannahed.  

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

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunfullmäktige 2011-06-20 § 96 Dnr KS 2011/669 

Medborgarförslag -  Ny asfalt på Lillhedens skolgård 

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag angående ny asfalt på Lillhedens skolgård har den 30 maj 2011 
inkommit till kommunen. 
 
I förslaget föreslås  
 
- att den gamla asfalten ersätts med ny asfalt, såsom de för tre år sedan har blivit lovade. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 
beredning. 

 
 

 

 


