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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunfullmäktige 2011-09-19 § 97 Dnr  

Inkommen skrivelse - avsägelse från Kenneth Svärd 

Ärendebeskrivning 
Kenneth Svärd har den 8 september inkommit med en begäran om entledigande från sitt 
uppdrag som ersättare i socialnämnden. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beviljar Kenneth Svärds entledigande och överlämnar ärendet till 
valberedningen. 
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunfullmäktige 2011-09-19 § 98 Dnr  

Inkommen skrivelse - avsägelse från Mikael Riberg 

Ärendebeskrivning 
Mikael Riberg har den 19 september inkommit med en begäran om entledigande från 
sina uppdrag som ledamot i barn- och utbildningsnämnden samt som ledamot i 
KumlaBostäder AB. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beviljar Mikael Ribergs begäran om entledigande. 
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunfullmäktige 2011-09-19 § 99 Dnr KS 2011/802 

Avtal om kollektivtrafikmyndighet - Skatteväxling 

Ärendebeskrivning 
I och med att Örebro Läns Landsting från och med den 1: a januari 2012 ensamt 
kommer att bära det ekonomiska ansvaret för den regionala kollektivtrafiken och bli 
kollektivtrafikmyndighet för Örebro län ska en skatteväxling göras mellan länets 
kommuner och Örebro Läns Landsting. Detta för att kompensera den senare för de 
utgifter de kommer att få bära för kollektivtrafiken.  
 
Förändringar har skett gällande den mellankommunala utjämningen. Förändringen 
innebär att utjämningen höjs från 50 procent till 65 procent för år 2012. Kumla kommun 
som redan tagit beslut baserat på det gamla avtalet om mellankommunalutjämning 
måste nu ta ett nytt beslut baserat på det reviderade avtalet. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar avtal om mellankommunalutjämning daterat 17 augusti 
2011. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag 
Enligt förslag till beslut. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar avtal om mellankommunalutjämning daterat 17 augusti 
2011. 
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunfullmäktige 2011-09-19 § 100 Dnr KS 2011/542 
Tydligt medlemsansvar – nya avtal mellan Kumla kommun och 
Kommuninvest 

Ärendebeskrivning 
Årsstämman för Kommuninvest som hölls den 7 april beslutade enhälligt att 
medlemmarna ska ingå två nya avtal som syftar till att medlemsansvaret förblir tydligt 
även i framtiden.  

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige 
 
1. beslutar att Kumla kommun ingår nytt regressavtal med Kommuninvest ekonomisk  
    förening och medlemmarna i föreningen samt Kommuninvest i Sverige AB. Det innebär  
    att nuvarande regressavtal från 1993 upphör att gälla, 
 
2. beslutar att Kumla kommun ingår avtal med Kommuninvest i Sverige AB gällande  
    Kumla kommuns ansvar för Kommuninvest i Sverige AB:s motpartsexponeringar  
    avseende derivat. 
 
3. ger kommunstyrelsens ordförande Lennart Eriksson och kommundirektör Annika  
    Hallberg bemyndigande att i förening underteckna ovan angivna avtal för kommunens  
    räkning.  

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag 
Enligt förslag till beslut. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige 
 
1. beslutar att Kumla kommun ingår nytt regressavtal med Kommuninvest ekonomisk  
    förening och medlemmarna i föreningen samt Kommuninvest i Sverige AB. Det innebär  
    att nuvarande regressavtal från 1993 upphör att gälla, 
 
2. beslutar att Kumla kommun ingår avtal med Kommuninvest i Sverige AB gällande  
    Kumla kommuns ansvar för Kommuninvest i Sverige AB:s motpartsexponeringar  
    avseende derivat. 
 
3. ger kommunstyrelsens ordförande Lennart Eriksson och kommundirektör Annika  
    Hallberg bemyndigande att i förening underteckna ovan angivna avtal för kommunens  
    räkning.  
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunfullmäktige 2011-09-19 § 101 Dnr KS 2011/801 

Delårsrapport 2011 - Kumla kommun 

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

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten och helårsprognos. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten och helårsprognos. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten och helårsprognos. 
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunfullmäktige 2011-09-19 § 102 Dnr  

Revisionsyttrande och revisionsrapport - delårsrapport 2011 

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

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige lägger revisionsyttrandet och revisionsrapporten över 
delårsrapport 2011 till handlingarna. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige lägger revisionsyttrandet samt revisionsrapporten över 
delårsrapport 2011 till handlingarna. 
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Kommunfullmäktige 2011-09-19 § 103 Dnr KS 2011/236 

Svar på medborgarförslag - Samåkning 

Ärendebeskrivning 
Maths Jerlström föreslår, i medborgarförslag inlämnat den 27 januari 2011, att 
kommunens satsning på en pendlarparkering borde kompletteras med en plats på 
kommunens hemsida med möjlighet för intresserade att anmäla sig för samåkning till 
och från arbetsplatsen. 
 
Kommunfullmäktige överlämnade, den 14 februari 2011, medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog, den 22 februari 2011, åt 
kommunledningskontoret och tekniska kontoret att lämna förslag till yttrande. 
 
Kommunledningskontoret och tekniska kontoret har, den 9 juni 2011, lämnat förslag till 
yttrande. 
 
Av yttrandet framgår att det på kommunens hemsida finns länkar till 
samåkningstjänster. Via dessa tjänster är det möjligt att söka efter personer att samåka 
med samt att lägga upp egna förslag på resväg och tidpunkt för avresa.  
 
Då dessa tjänster redan är etablerade anser kommunen att det är mer effektivt att 
upplysa om att de kan användas istället för att bygga upp ett eget samåkningssystem 
med den administration som då skulle tillkomma.  

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

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige 
 
1. antar yttrandet, 
 
2. anser att medborgarförslaget därmed är besvarat. 
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

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

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunfullmäktige 2011-09-19 § 104 Dnr KS 2011/534 

Svar på medborgarförslag - Bättre städning av Götgatan 

Ärendebeskrivning 
I medborgarförslag, mottaget den 14 april 2011, föreslår Bo Lagerlöf att parkeringsfickorna 
längs med Götgatan spärras av med parkeringsförbud växelvis, vissa tider och avsnitt. 
 
Kommunfullmäktige överlämnade, den 16 maj 2011, medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har, den 24 maj 2011, uppdragit åt tekniska kontoret att 
lämna förslag till yttrande. 
 
Tekniska kontoret har, den 7 juni 2011, lämnat förslag till yttrande.  
 
Av yttrandet framgår att tekniska kontoret har möjlighet att införa ett tillfälligt 
parkeringsförbud, såsom förslagsställaren föreslår, 
för att komma åt att städa parkeringsplatserna, till exempel utmed Götgatan.  

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

Arbetsutskottets behandling 
Stefan Svensson (s) yrkar att sista meningen i ärendebeskrivningen tas bort. 

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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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunfullmäktige 2011-09-19 § 105 Dnr KS 2011/232 
Svar på medborgarförslag - Återanvändning av grus-sand vid 
kommunens halkbekämpning under vintern 

Ärendebeskrivning 
Ingalill Teljå föreslår, i medborgarförslag inlämnat den 25 januari 2011, att kommunen 
undersöker om det är kostnadseffektivt att rena grus som använts för halkbekämpning, för 
att kunna återanvända det. 
 
Kommunfullmäktige överlämnade, den 14 februari 2011, medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav, den 22 februari 2011, tekniska kontoret i uppdrag att 
lämna förslag till yttrande. 
 
Tekniska kontoret har, den 16 maj 2011, lämnat förslag till yttrande. 
 
Av yttrandet framgår att det uppsopade materialet för halkbekämpning bland annat 
innehåller miljö- och hälsofarliga ämnen med huvudsakligt ursprung från trafiken. 
 
Kommunens uppfattning i dagsläget är att rengöring av materialet inte skulle vara 
kostnadseffektivt. Örebro kommun utför dock, i samarbete med Sakab, för närvarande ett 
försök med tvätt av en begränsad del av sitt material för halkbekämpning. När det försöket 
är slutfört ska Kumla kommun ta del av resultatet. 

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. 



13 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunfullmäktige 2011-09-19 § 106 Dnr KS 2011/228 

Svar på medborgarförslag - Belysning väg 529 

Ärendebeskrivning 
Ebbe Johansson föreslår, i medborgarförslag inlämnat den 25 januari 2011, att den befintliga 
belysningen vid väg 529 används. Medborgarförslaget rör sträckningen mellan korsningen väg 
529/628 (ca en km norr om Byrstakorset) och korsningen 529/534 (ca en km väster om Kumla, 
infarten Stenevägen). 
 
Kommunfullmäktige överlämnade, den 14 februari 2011, medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav, den 22 februari 2011, tekniska kontoret i uppdrag att 
lämna förslag till yttrande.  
 
Av yttrandet framgår att Trafikverket har drift- och skötselansvar för vägen. Tidigare hörde 
belysningen vid vägen ifråga till dåvarande Vägverket, kommunen tog dock över belysningen 
när Vägverket inte hade för avsikt att ha den tänd. I dagsläget fungerar inte belysningen på 
grund av omfattande kabelfel. Den investering som skulle krävas för att laga kabelfelen skulle 
gå på åtminstone 100 000 kronor.  
 
Kommunens bedömning är att antalet oskyddade trafikanter på sträckningen ifråga är litet och 
att bilarnas belysning är tillräckligt för att uppnå acceptabel trafiksäkerhet. 
 
Kommunen bör därför, förslagsvis, inte investera i belysning vid aktuell del av väg 529. 

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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Kommunfullmäktige 2011-09-19 § 107 Dnr KS 2011/437 

Svar på medborgarförslag - Busskur vid hållplats Smedstorp 

Ärendebeskrivning 
Felicia Åkerstedt och Maud Blüme föreslår, i medborgarförslag inlämnat den 22 mars 
2011, att det byggs en busskur vid hållplatsen Smedstorp, södergående riktning. 
 
Kommunfullmäktige överlämnade, den 11 april 2011, medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav, den 19 april 2011, tekniska kontoret i uppdrag att 
lämna förslag till yttrande.  
 
Tekniska kontoret har, den 11 maj 2011, lämnat förslag till yttrande. 
 
Av yttrandet framgår att det är Länstrafiken som ställer ut väderskydd och Kumla 
kommun kan ansöka hos Länstrafiken om att ett nytt väderskydd ställs på plats.  
 
Det är därmed Länstrafiken som avgör frågan om väderskydd. Om Länstrafiken ställer 
ut ett väderskydd blir kommunens åtagande att hårdgöra en yta där väderskyddet ska 
stå. 
 
Kommunen kommer därför att ansöka hos Länstrafiken om nytt väderskydd till hållplats 
Smedstorp, södergående riktning. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige 
 
1. antar yttrandet, 
 
2. anser att medborgarförslaget därmed är besvarat, 
 
3. ger tekniska kontoret i uppdrag att ansöka hos Länstrafiken om ett väderskydd (en  
    busskur). 
 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens behandling 
Mats Gunnarsson (MP) anser att medborgarförslaget ska bifallas då Kumla kommun 
kommer ansöka hon Länstrafiken om ett väderskydd. 
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelsens förslag 
Enligt förslag till beslut. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige 
 
1. antar yttrandet, 
 
2. anser att medborgarförslaget därmed är bifallen, 
 
3. ger tekniska kontoret i uppdrag att ansöka hos Länstrafiken om ett väderskydd (en  
    busskur). 
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Kommunfullmäktige 2011-09-19 § 108 Dnr KS 2011/572 
Svar på medborgarförslag - Kumla kommun ska inte köpa eller 
upphandla burägg 

Ärendebeskrivning 
Henrik Melin skriver, i medborgarförslag mottaget den 26 april 2011, att det i 
djurskyddsförordningen stadgas att hönor ska ha tillgång till rede, pinne och sandbad. 
Förslagsställaren menar att flera viktiga aspekter inte omfattas, som att hönorna ska ha 
tillräckligt med utrymme. Han föreslår därför att kommunen, av djuretiska skäl, beslutar 
att inte upphandla eller köpa in burägg. 
 
Kommunfullmäktige remitterade, den 16 maj 2011, medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog, den 25 maj 2011, åt tekniska kontoret att 
lämna förslag till yttrande. 
 
Tekniska kontoret har, den 18 augusti 2011, lämnat förslag till yttrande. 
 
Av yttrandet framgår bland annat att omkring 40 procent av de svenska hönsen i 
dagsläget inhyses i inredda burar (med rede, sittpinne och sandbad). Drygt 50 procent 
av hönsen lever sina liv som frigående inomhus, i större stallar, medan cirka åtta procent 
av hönsen är frigående med möjligheten att vistas utomhus. Kumla kommun köper ägg 
som kommer från hönor i inredda burar.  
 
Höns i en inredd bur har inte möjlighet att flyga eller utföra komfortbeteenden som 
frigående höns kan, som att sträcka på vingarna.  
 
Med tanke på bristen på utrymme i hönsburarna, samt då hälsoläget förbättrats hos 
frigående höns under senare tid, ska Kumla kommun vid den upphandling som ska 
genomföras år 2012 begära att få tillgång till ägg från frigående höns.   

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige 
 
1. antar yttrandet 
 
2. anser medborgarförslaget som besvarat.  

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens behandling 
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Mats Gunnarson (MP) anser att den kursiva texten på sida 4  ska ändras till "Kumla 
kommun ska begära att få tillgång till ekologiska ägg och ägg från frigående höns vid 
nästa upphandling."  

Kommunstyrelsens förslag 
Enligt förslag till beslut. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige 
 
1. antar yttrandet 
 
2. anser medborgarförslaget som besvarat.  
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Kommunfullmäktige 2011-09-19 § 109 Dnr KS 2011/432 
Svar på medborgarförslag - Anlägga gång- och cykelväg 
Köpmangatan och Skogsbacken 

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har den 21 mars lämnats till kommunen angående anläggande av 
gång- och cykelväg mellan korsningen Köpmangatan och Skogsbacken fram till 
järnvägen och vidare ut på Järsjögatan fram till Viagatan. 
 
Utredningssekreterare Caroline Eriksson och förvaltningschef Kurt Larsson har 
upprättat ett förslag till yttrande. Av yttrandet framgår bland annat att nämnden är 
positiv till utbyggnad av gång- och cykelvägar samt att den föreslagna sträckningen 
finns i kommunens planer för utbyggnad. 
 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämdens förslag  
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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Kommunfullmäktige 2011-09-19 § 110 Dnr KS 2011/328 
Svar på motion - Kostnadsfria halkskydd till en prioriterad 
riskgrupp 

Ärendebeskrivning 
Miljöpartiet har genom Carina Riberg lämnat en motion gällande möjligheter för Kumla 
kommun att erbjuda gratis halkskydd (skobroddar) till en prioriterad riskgrupp.  
 
I motionen lyfts fram att risk för fallolyckor skulle minska genom att erbjuda gratis 
halkskydd till äldre och funktionsnedsatta, vilket skulle leda till minskade ekonomiska 
kostnader såväl som förhindra den smärta som orsakas i samband med fallolyckor. 
 
Därför föreslår Miljöpartiet att Kumla kommun utreder möjligheter och kostnader för 
genomförandet av kostnadsfria halkskydd.  

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 2011-09-19 § 111 Dnr KS 2011/512 
Svar på motion angående grönområdet/dalgången vid 
rondellen 

Ärendebeskrivning 
Elisabeth Berglund (V) har vid kommunfullmäktiges sammanträde den 11 april 2011 
inlämnat en motion där hon föreslår att 
 
- Kumla kommun utlyser en tävling för allmänheten med förslag på hur grönområdet 
kan användas och, 
 
- vinnande förslag beaktas i planeringen av parker/grönytor i Kumla kommun. 

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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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunfullmäktige 2011-09-19 § 112 Dnr KS 2011/696 

Svar på motion - Mäns våld mot kvinnor 

Ärendebeskrivning 
Vänsterpartiet har genom Elisabeth Berglund och Denis Nilsson i juni 2011 lagt en 
motion där problematiken kring mäns våld mot kvinnor som folkhälsoproblem 
uppmärksammas. I motionen efterfrågas  
 
1. utbildningar för arbete mot kvinnovåld som kan riktas både mot kommunens  
    anställda såväl som för allmänheten.  
2. att problemområdet bör beskrivas tydligare  i ”Folkhälsoplan med folkhälsopolitiska  
    mål”.   

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

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag 
Enligt förslag till beslut. 

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

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunfullmäktige 2011-09-19 § 113 Dnr KS 2011/635 
Återta motion angående hyra för p-platser utan motorvärmare i 
Kumlabostäders fastighetsbestånd 

Ärendebeskrivning 
Elisabeth Berglund m.fl. (V) lämnade vid fullmäktiges sammanträde i maj in en motion 
som kommunfullmäktige beslutade att översända till kommunstyrelsen för beredning. 
Elisbeth Berglund och Denis Nilsson (V) har in en skrivelse daterad den 7 september 
2011 begärt att få ta tillbaka motionen. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner att Elisbeth Berglund och Denis Nilsson (V) begäran 
om att återta motionen. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner att Elisbeth Berglund och Denis Nilsson (V) begäran 
om att återta motionen. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunfullmäktige 2011-09-19 § 114 Dnr KS 2011/749 
Medborgarförslag  angående inrättande av en 
civilkurageutmärkelse 

Ärendebeskrivning 
Den 3 augusti har ett medborgarförslag inkommit till kommunen där det föreslås att 
Kumla kommun inrättar någon form av Civilkurage utmärkelse. 

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

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunfullmäktige 2011-09-19 § 115 Dnr KS 2011/843 

Medborgarförslag  - angåendegautbelysning på V:a bangatan. 

Ärendebeskrivning 
Den 6 september har ett medborgarförslag inkommit till kommunen angående behov av 
gautbelysning på V:a bangatan. 

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

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunfullmäktige 2011-09-19 § 116 Dnr KS 2011/746 

Medborgarförslag - angående vänplan vid Ytongvägen. 

Ärendebeskrivning 
Den 27 juli har det inkommit ett medborgarförslag till kommunen där det föreslås att 
gräsrondeln vid Ytongvägen tas bort och att kommunen i stället åtadkommer ett antal 
asfalterade parkeringsplatser.  

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

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunfullmäktige 2011-09-19 § 117 Dnr KS 2011/831 
Medborgarförslag - angående omläggning av sophanteringen i 
Kumla kommun 

Ärendebeskrivning 
Den 1 augusti har ett medborgarförslag inkommit till kommunen där förslagsställaren 
föreslår att de kommuninvånare som kan visa att de inte lämnar ifrån sig någon 
restavfall bör få en drastiskt reducerad sophanteringsavgift. 

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

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunfullmäktige 2011-09-19 § 118 Dnr KS 2011/851 
Medborgarförslag - angående åtgärd på Kalkvägen i 
Hällabrottet 

Ärendebeskrivning 
Den 8 september har det inkommit ett medborgarförslag till kommunen där det lämnas 
fyra alternativ förslag på hantering av hur kommunen kan komma tillrätta med det 
behovsåtgärder som förslagsställaren anser behöver ske på Kalkvägen i Hällabrottet. 

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

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunfullmäktige 2011-09-19 § 119 Dnr KS 2011/901 

Motion - angående forskningsbaserad undervisning 

Ärendebeskrivning 
Per Holm (KD) har vid kommunfullmäktiges sammanträde inkommit med en motion 
angående forskningsbaserad undervisning där han föreslår att kommunfullmäktige 
uppdrar till barn- och utbildningsförvaltningen 
 
att utse lämplig skolenhet som ges möjligheter att helt arbeta forskningsbaserat enligt 
motionen, 
 
att skolenheten blir kommunens modellskola för fortsatt arbete med forskningsbaserad 
utbildning, 
 
att söka samverkan med Örebro universitet i detta arbete. 

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

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunfullmäktige 2011-09-19 § 120 Dnr KS 2011/902 

Motion - angående kommunens upphandling 

Ärendebeskrivning 
Per Holm (KD) har vid kommunfullmäktiges sammanträde inkommit med en motion 
angående kommunens upphandling där han föreslår; 
 
att det görs en översyn av Kumla kommuns upphandlingsreglemente med beaktande av 
motionens intentioner, 
 
att de livsmedel som upphandlas har producerats enligt svensk lagstiftning. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning. 



30 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunfullmäktige 2011-09-19 § 121 Dnr  

Valärenden 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har beviljat Mikael Riberg entledigande från sina uppdrag som 
ledamot i barn- och utbildningsnämnden samt som ledamot i Kumla Bostäder AB. 
 
Miljöpartiet föreslår att som ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden utses Elin 
Riberg och till ny ledamot i KumlaBostäder AB föreslås Lars Axelsson. 

Förslag till beslut 
Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige  
 
1. utser Elin Riberg till ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden, 
 
2. nominerar Lars Axelsson som ny ledamot i KumlaBostäder AB efter Mikael Riberg. 

Kommunfullmäktiges beslut 
kommunfullmäktige  
 
1. utser Elin Riberg till ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden, 
 
2. nominerar Lars Axelsson som ny ledamot i KumlaBostäder AB efter Mikael Riberg. 



31 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunfullmäktige 2011-09-19 § 122 Dnr  

Insamling till de behövande i "Afrika Horn" 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktiges ledamöter har uppmanats av kommunstyrelsens arbetsutskott att 
bidra med peronliga ekonomiska medel för insamlingen till Läkare utan gränsers arbete 
i "Afrikas horn " 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige noterar att ledamöter och ersättares generösa bidrag har inbringat 3 
866 kr, som kommer att sättas in på "Läkare utan gränsers" konto för arbetet i "Afrikas 
horn." 

 
 

 

 


