
 
 
Kommunfullmäktige 

Protokoll 
2011-10-18 

 
Plats och tid Kumla Folkets Hus, Teatern, 2011-10-18, klockan 18:30-18:40 
  
Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Elisabeth Berglund (V) 
 Lennart Eriksson (S) Denis Nilsson (V) 
 Katarina Hansson (S) Mats Hellgren (M) 
 Gunnel Kask (S) Göran Andersson (M) 
 Annica Eriksson (S) Göran Arveståhl (M) 
 Björn Eriksson (S) Marina Andersson (M) 
 Marie Eriksson (S) Anders Schölin (M) 
 Stefan Svensson (S) Karl-Gunnar Jonsson (M) 
 Eva Wilhelmsson (S) Linda Axäng (FP) 
 Christer Thörner (S) Christina Örnebjär (FP) 
 Gun-Britt Andersson (S) Tony Larsson-Malmberg (FP) 
 Majeed Ahman Rauf (S) Per Holm (KD) 
 Ing-Marie Andersson (S) Siv Jerlström (KD) 
 Roger Arvidsson (S) Raymonda Kourie (KD) 
 Andreas Brorson (S) Jan Engman (C) 
 Katarina Öberg (S) Per-Arne Mårstad (C) 
 Carl-Gustav Thunström (S) Anette Friman (C) 
 Lisbet Björklund (S) Marcus Thörn (MP) 
 Thomas Andersson (S) Jan Nilsson (MP) 
 Jeanette Widström (S) Per-Åke Gustavsson (SD)  
 Sten Persson (S)  
 Britt Gelin (S)  
   
Närvarande, ej tjg ers Peter Eriksson (S) Eva Palmqvist (S) 
 Erik Jönsson (S)  
   

 
Sekreterare ...................................................... §§ 123-130 
 Hans Boskär  

 
Ordförande ...................................................... 
 Annica Eriksson 

 
Justerare ......................................................  ................................................ 
 Gunnel Kask    Linda Axäng 
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Anslag/Bevis 

Protokoll är justerat 
 

Styrelse/Nämnd Kommunfullmäktige 
  
Sammanträdesdatum 2011-10-18 

 
Datum för 
uppsättande 

2011-10-24 Datum för nedtagande 2011-11-14 

 
Förvaringsplats Kommunledningskontoret 
  
Underskrift ...................................................... 
 Per Marcusson 
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Kommunfullmäktige 2011-10-18 § 123 Dnr KS 2011/870 
Årsredovisning –  
Stiftelsen Svenska Skoindustrimuseet i Kumla 2010 

Ärendebeskrivning 
Stiftelsen Svenska skoindustrimuseet i Kumla har den 15 september inkommit med 
årsredovisning för år 2010. Av årsredovisningen framgår att de har haft 4 365 besökare, 
vilket är något färre jämfört med föregående år. Årets resultat är 79 243,06 kr (80 
654,69 kr år 2009). 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige lägger årsredovisningen för 2010 till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag 
Enligt förslag till beslut. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige lägger årsredovisningen för 2010 till handlingarna. 
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Kommunfullmäktige 2011-10-18 § 124 Dnr KS 2011/802 

Avtal om ny kollektivtrafikmyndighet samt skatteväxling 

Ärendebeskrivning 
Den 27 maj 2011 skickade Örebro läns landsting ut ett beslutsunderlag till länets 
kommuner inför bildandet av regional kollektivtrafikmyndighet. Underlaget bestod av 
ärendebeskrivning och tre olika avtal. Samtliga kommuner och landstinget skulle fatta 
likalydande beslut enligt nedan. 
 
Kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde i juni fattat beslut om frågan. 
Kompletterande beslut har även fattats kommunfullmäktiges sammanträde i september. 
Sedan beslutet i september har ytterligare kompletteringar skett varför beslut ånyo 
behöver fattas av kommunfullmäktige, nu med en 6:e beslutssats som tillkommit. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid sitt extra sammanträde den18 oktober. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att 
 
1. godkänna framlagt förslag till avtal om kollektivtrafik för Örebro län innebärande att  
    Örebro läns landsting från och med den 1 januari 2012 ensamt bär ansvar för  
    regional kollektivtrafik och därmed är kollektivtrafikmyndighet för Örebro län, 
 
2. kommunstyrelsen i respektive kommun ges i uppdrag att utveckla samverkans- 
    formerna för kommunernas inflytande med utgångspunkt i bilaga 1 i avtalet om  
    kollektivtrafik för Örebro län,  
 
3. godkänna aktieöverlåtelseavtalet mellan Örebro läns landsting och länets kommuner  
    avseende försäljning till kvotvärde (100 kr per aktie) av kommunernas aktier i  
    Länstrafiken Örebro AB, 
 
4. godkänna att en skatteväxling sker per den 1 januari 2012 med 34 öre per  
    skattekrona, 
 
5. godkänna framlagt förslag till avtal om mellankommunal skatteutjämning för  
    kollektivtrafik i Örebro län, 
 
6. vid kontrollstationer 2012 och 2013 mellan landstinget och länets kommuner pröva  
     beslutet om skatteväxling avseende kostnader för tätortstrafiken. Prövningen ska ske  
     utifrån de överväganden som framgår av bilaga 1. 
           forts 
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Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag 
Enligt förslag till beslut. 
 
Paragrafen justeras direkt. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att 
 
1. godkänna framlagt förslag till avtal om kollektivtrafik för Örebro län innebärande att  
    Örebro läns landsting från och med den 1 januari 2012 ensamt bär ansvar för  
    regional kollektivtrafik och därmed är kollektivtrafikmyndighet för Örebro län, 
 
2. kommunstyrelsen i respektive kommun ges i uppdrag att utveckla samverkans- 
    formerna för kommunernas inflytande med utgångspunkt i bilaga 1 i avtalet om  
    kollektivtrafik för Örebro län,  
 
3. godkänna aktieöverlåtelseavtalet mellan Örebro läns landsting och länets kommuner  
    avseende försäljning till kvotvärde (100 kr per aktie) av kommunernas aktier i  
    Länstrafiken Örebro AB, 
 
4. godkänna att en skatteväxling sker per den 1 januari 2012 med 34 öre per  
    skattekrona, 
 
5. godkänna framlagt förslag till avtal om mellankommunal skatteutjämning för  
    kollektivtrafik i Örebro län, 
 
6. vid kontrollstationer 2012 och 2013 mellan landstinget och länets kommuner pröva  
     beslutet om skatteväxling avseende kostnader för tätortstrafiken. Prövningen ska ske  
     utifrån de överväganden som framgår av bilaga 1. 
 
Paragrafen förklaras för omedelbart justerad. 
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Kommunfullmäktige 2011-10-18 § 125 Dnr KS 2011/842 
Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag 
2011-2 

Ärendebeskrivning 
Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige i Kumla, ska kommunstyrelsen varje år 
vid fullmäktiges ordinarie sammanträde i april och oktober redovisa de motioner och 
medborgarförslag som inte beretts färdigt. Enligt redovisningen daterad den 24 mars 
finns en motion och tio medborgarförslag obesvarade. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet på sitt extra sammanträde den 18 oktober. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna. 

Kommunstyrelsens förslag 
Enligt förslag till beslut. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna. 
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Kommunfullmäktige 2011-10-18 § 126 Dnr KS 2011/718 
Medborgarförslag - angående volleybollplan vid 
Hästhagsbrottet 

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen där förslagsställarna föreslår att det 
skapas en volleybollplan vid Hästhagsbrottet i Hällabrottet. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden för 
besvarande. 
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Kommunfullmäktige 2011-10-18 § 127 Dnr KS 2011/829 
Medborgarförslag - angående hastighetsbegränsning på 
Korstagatan 

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen där förslagsställaren föreslår att det 
införs en hastighetsbegränsning till 30 km/h på Korstagatan.  

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till Miljö- och byggnadsnämnden 
för besvarande. 
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Kommunfullmäktige 2011-10-18 § 128 Dnr KS 2011/835 
Medborgarförslag - angående hastighetsbegränsning på  
Södra Kungsvägen 

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen där förslagsställaren föreslår 
alternativa förslag på hur en hastighetsbegränsning bör införas på Södra Kungsvägen. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till Miljö- och byggnadsnämnden 
för besvarande. 
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Kommunfullmäktige 2011-10-18 § 129 Dnr KS 2011/935 

Motion - angående märkning av kommunala anläggningar 

Ärendebeskrivning 
Mats Hellgren (M) har den 11oktober inkommit en motion till kommunen där han 
föreslår; 
 
at t  kumla kommun inför ett system med SMS-rapportering av servicebehov enligt  
       beskrivningen i motionen. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
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Kommunfullmäktige 2011-10-18 § 130 Dnr KS 2011/969 

Valärende - avsägelse som nämndeman 

Ärendebeskrivning 
Ing-Marie Andersson har vid kommunfullmäktiges sammanträde den 18 oktober 
inkommit med en begäran om entledigande från sitt uppdrag som nämndeman vid 
Örebro Tingsrätt. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige entledigar Ing-Marie Andersson från sitt uppdrag som nämndeman 
och överlämnar ärendet för beredningen till kommunfullmäktiges valberedning. 

 
 

 

 


