
 
 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
2011-11-14 

 
Plats och tid Kumla Folkets Hus, Teatern, 2011-11-14, klockan 17:00 
  
Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Elisabeth Berglund (V) 
 Roger Arvidsson (S) Denis Nilsson (V) 
 Lennart Eriksson (S) Margareta Engman (M) 
 Katarina Hansson (S) Mats Hellgren (M) 
 Peter Eriksson (S) Göran Arveståhl (M) 
 Gunnel Kask (S) Göran Andersson (M) 
 Mårten Blomqvist (S) Berry Keller (M) 
 Annica Eriksson (S) Elisabet Ekestubbe (M) 
 Björn Eriksson (S) Marina Andersson (M) 
 Marie Eriksson (S) Anders Schölin (M) 
 Stefan Svensson (S) Linda Axäng (FP) 
 Eva Wilhelmsson (S) Christina Örnebjär (FP) 
 Christer Thörner (S) Tony Larsson-Malmberg (FP) 
 Gun-Britt Andersson (S) Per Holm (KD) 
 Majeed Ahman Rauf (S) Siv Jerlström (KD) 
 Ing-Marie Andersson (S) Raymonda Kourie (KD) 
 Andreas Brorson (S) Jan Engman (C) 
 Carl-Gustav Thunström (S) Per-Arne Mårstad (C) 
 Lisbet Björklund (S) Anette Friman (C) 
 Jeanette Widström (S) Carina Riberg (MP) §§ 131-135 
 Sten Persson (S) Mats Gunnarsson (MP) §§ 136-146 
 Britt Gelin (S) Marcus Thörn (MP) 
  Per-Åke Gustavsson (SD) 
   
   
   

 
Sekreterare ...................................................... §§ 131-146 
 Hans Boskär  

 
Ordförande ...................................................... 
 Mårten Blomqvist 

 
Justerare ................................................. ................................................ 
 Björn Eriksson   Marcus Thörn 

 

Anslag/Bevis 

Protokoll är justerat 
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Styrelse/Nämnd Kommunfullmäktige 
  
Sammanträdesdatum 2011-11-14 

 
Datum för 
uppsättande 

2011-11-21 Datum för nedtagande 2011-12-12 

 
Förvaringsplats Kommunledningskontoret 
  
Underskrift ...................................................... 
 Per Marcusson 
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Kommunfullmäktige 2011-11-14 § 131 Dnr  

Inkommen skrivelse - enkel fråga 

Ärendebeskrivning 

Elisabeth Berglund (V) vid kommunfullmäktige inkommit med en enkel fråga kring 

torvbrytning i Skymossen.  

Kommunfullmäktiges behandling 

Ordförande Mårten Blomqvist (S) redogör för kommunfullmäktiges arbetsordning 

angående frågor där det framgår att dessa ska ha lämnats in senast fem arbetsdagar före 

sammanträdet.  

 
Proposition 
Fullmäktiges ordförande ställer proposition om frågan, trots att kriterierna enligt 

arbetsordningen inte har uppfyllts, får ställas vid dagens sammanträde, vilket 

fullmäktige bifaller. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige anser att frågan får ställas. 
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Kommunfullmäktige 2011-11-14 § 132 Dnr KS 2011/891 

Avsägelse - Robert Björn (V) 

Ärendebeskrivning 

Inkommen avsägelse från Robert Björn (V) 2011-09-20 för sitt uppdrag som ersättare 

för vänsterpartiet i kommunfullmäktige. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige 

 

1. godkänner avsägelsen, 

 

2. begär ny sammanräkning hos länsstyrelsen för att utse ny ersättare efter Robert Björn. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige 

 

1. godkänner avsägelsen, 

 

2. begär ny sammanräkning hos länsstyrelsen för att utse ny ersättare efter Robert Björn. 
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Kommunfullmäktige 2011-11-14 § 133 Dnr KS 2011/1018 

Avsägelse - Ann-Marie Andersson (FP) 

Ärendebeskrivning 

Ann-Marie Andersson (FP) har den 9 november inkommit med en begäran om 

entledigande från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige 

 

1. godkänner avsägelsen, 

 

2. begär ny sammanräkning hos länsstyrelsen för att utse ny ersättare efter Ann-Marie 

Andersson (FP). 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige 

 

1. godkänner avsägelsen, 

 

2. begär ny sammanräkning hos länsstyrelsen för att utse ny ersättare efter Ann-Marie 

Andersson (FP). 
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Kommunfullmäktige 2011-11-14 § 134 Dnr KS 2011/1028 

Avsägelse - Linda Axäng (FP) 

Ärendebeskrivning 

Linda Axäng (FP) har den 10 november inkommit med en begäran om entledigande 

från sitt uppdrag i Nerikes Brandkår. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige 

 

1. godkänner avsägelsen, 

 

2. uppdrag till valberedning att ta fram förslag på ny person som ersätter Linda Axäng 

(FP) i detta uppdrag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige 

 

1. godkänner avsägelsen, 

 

2. uppdrag till valberedning att ta fram förslag på ny person som ersätter Linda Axäng 

(FP) i detta uppdrag. 
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Kommunfullmäktige 2011-11-14 § 135 Dnr KS 2011/975 

Revidering av regionförbundets förbundsordning 

Ärendebeskrivning 

Örebroregionen står inför nya utmaningar med ett utökat ansvar för utveckling, 

förnyelse och finansiering av kultursektorn. En ny modell för regional fördelning av 

statliga kulturmedel håller successivt på att införas. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer regionfullmäktiges beslut.  

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige fastställer regionfullmäktiges beslut.  
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Kommunfullmäktige 2011-11-14 § 136 Dnr KS 2011/309 

Budget 2012 och flerårsbudget 2013-2014 

Ärendebeskrivning 

Budgetberedningen har upprättat förslag till budget 2012 och flerårsbudget 2013-2014. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige 

 

1. antar förslag till budget för år 2012 och flerårsplan 2013-2014, 

 

2. fastställer utdebiteringen för år 2012 till 20:08 kronor per skattekrona, 

 

3. fastställer låneramen för långfristig upplåning till totalt 190 mkr under år 2012, 

 

4. Nämnderna medges rätt att besluta om omdisponeringar av budgeterade medel,  

    kostnader såväl som intäkter, i driftbudgeten inom hela sitt verksamhetsområde.  

    Sådant beslut ska anmälas till kommunstyrelsen,  

 

5. Nämnderna medges rätt att besluta om omdisponeringar av budgeterade medel i  

    investeringsbudgeten. Sådant beslut ska anmälas till kommunstyrelsen, 

 

6. Kommunstyrelsen ges rätt att genomföra interna förändringar av nämndernas  

    nettoramar, så länge det inte påverkar respektive nämnds anslag för externa intäkter  

    och kostnader. 

Arbetsutskottets behandling 

Mats Hellgren (M) samt Christina Örnebjär (FP) deltog inte vid förslag till beslut för 

budget 2012 och flerårsbudget 2013-2014. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens behandling 

Lennart Eriksson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

 

Mats Hellgren (M) yrkar bifall till ett gemensamt inlämnat budgetförslag från 

moderaterna, folkpartiet, kristdemokraterna, miljöpartiet samt centern. 

 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar 

enligt arbetsutskottets förslag . 
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Kommunstyrelsens förslag 

Enligt förslag till beslut. 

 
Reservation 
Mats Hellgren (M), Margareta Engman (M), Christina Örnebjär (FP), Per Holm (KD), 

Jan Engman (C), Mats Gunnarsson (MP) reserverar sig till förmån för sitt gemensamma 

budgetförslag. 

Kommunfullmäktiges behandling 

Lennart Eriksson (S), yrkar på att kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag 

till budget med reservation för kommande beslut från regering och riksdag som kan 

påverka denna budget. 

 

Katarina Hansson (S), Gunnel Kask (S), Stefan Svensson (S), Björn Eriksson (S), Carl-

Gustav Thunström (S) samt Elisabeth Berglund (V) till kommunstyrelsens förslag samt 

yrkar bifall till Lennart Eriksson (S) tilläggsyrkande. 

 

Mats Hellgren (M) yrkar bifall till deras gemensamma budgetförslag med tillägget att 

det under rubriken Ekonomiska mål åter ska ha följande text " Lånefinansiering av 

investering ska undvikas och begränsas till investeringar som är av strategisk karaktär, 

till exempel exploateringsverksamheten och affärsverksamheten (vatten och avlopp 

samt renhållning)". 

 

Christina Örnebjär (FP), Per Holm (KD), Jan Engman (C), Mats Gunnarsson (MP), 

Margareta Engman (M), Göran Arveståhl (M), Tony Larsson-Malmberg (FP) och Linda 

Axäng (FP) yrkar bifall till deras gemensamma budgetförslag och till Mats Hellgrens 

(M) tilläggsyrkande. 

 

Lennart Eriksson (S) yrkar avslag på Mats Hellgrens (M) tilläggsyrkande. 

 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag med Lennart Eriksson (s) 

tilläggsyrkande mot Mats Hellgrens (M) m.fl. gemensamma budgetförslag och finner att 

kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med Lennart Eriksson 

(S) tilläggsyrkande. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige 

 

1. antar förslag till budget för år 2012 och flerårsplan 2013-2014, efter redaktionella 

ändringar, 

 

2. fastställer utdebiteringen för år 2012 till 20:08 kronor per skattekrona, 
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3. fastställer låneramen för långfristig upplåning till totalt 190 mkr under år 2012, 

 

4. Nämnderna medges rätt att besluta om omdisponeringar av budgeterade medel,  

    kostnader såväl som intäkter, i driftbudgeten inom hela sitt verksamhetsområde.  

    Sådant beslut ska anmälas till kommunstyrelsen, 

 

5. Nämnderna medges rätt att besluta om omdisponeringar av budgeterade medel i  

    investeringsbudgeten. Sådant beslut ska anmälas till kommunstyrelsen, 

 

6. Kommunstyrelsen ges rätt att genomföra interna förändringar av nämndernas  

    nettoramar, så länge det inte påverkar respektive nämnds anslag för externa intäkter  

    och kostnader, 

 

7. reserverar sig för kommande beslut från regering och riksdag som kan påverka denna 

budget 

 
Reservation 
Mats Hellgren (M), Margareta Engman (M), Göran Arveståhl (M), Göran Andersson 

(M), Berry Keller (M), Elisabet Ekestubbe (M), Marian Andersson (M), Anders Schölin 

(M), Linda Axäng (FP), Christina Örnebjär (FP), Tony Larsson-Malmberg (FP), Per 

Holm (KD), Siv Jerlström (KD), Raymonda Kourie (KD), Jan Engman (C), Per-Arne 

Mårstad (C), Mats Gunnarsson (MP)  och Marcus Thörn (MP) reserverar sig till förmån 

för sitt gemensamma budgetförslag med Mats Hellgrens (M) tilläggsyrkande. 
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Kommunfullmäktige 2011-11-14 § 137 Dnr KS 2011/507 

Svar på medborgarförslag - Bygga flerbostadshus vid gärdet i 
Sannahed 

Ärendebeskrivning 

Medborgarförslag inkommet den 10 april om att bygga exempelvis BoKlok hus i 

Sannahed. Detta för att yngre skulle kunna nyttja de villor som blir till salu och äldre 

personer skulle kunna bo kvar i området men ha mindre tomter att ta hand om.  

 

Stadsarkitekt Christina Gustavsson har upprättat förslag till yttrande. Av yttrandet 

framgår bland annat ett det finns stöd i de fysiska planerna för flerbostadshus på den 

aktuella fastigheten. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige  

 

1. antar yttrandet, 

 

2. anser att medborgarförslaget därmed är besvarat. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens behandling 

Lennart Eriksson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

 

Per Holm (KD) yrkar på att ärendet återremmiteras. 

 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar 

enligt arbetsutskottets förslag . 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige  

 

1. antar yttrandet, 

 

2. anser att medborgarförslaget därmed är besvarat. 

 
Reservation 
Per Holm (KD) och Christina Örnebjär (FP) reserverar sig till förmån för yrkandet om 

återremiss av ärendet. 
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Kommunfullmäktiges behandling 

I ärendet yttrar sig Per Holm (KD) och Lennart Eriksson (S), den senare yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige  

 

1. antar yttrandet, 

 

2. anser att medborgarförslaget därmed är besvarat. 
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Kommunfullmäktige 2011-11-14 § 138 Dnr KS 2010/120 

Svar på medborgarförslag - flytta hemtjänstens hus till en 
centralare del av Kumla 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag har den 1 februari 2010 lämnats om att flytta hemtjänstens hus till 

en centralare del av Kumla. 

 

Socialnämnden har efter uppdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott tagit fram ett 

förslag till yttrande där det blandad annat framgår att en samlokalisering av 

hemtjänstpersonalen gjordes för att få fram mer gynnsamma förutsättningar till 

samordning och en bättre resursfördelning mellan arbetsgrupperna. Lokalen vid 

Klockarbacken sågs då som en lämplig lösning. Enhetscheferna på Hemtjänstens hus 

har arbetat aktivt med att komma tillrätta i verksamheten vilket också har givit positiva 

resultat.  

 

Socialförvaltningen har dock kunnat identifiera problem gällande avståndet till 

citykärnan då huvuddelen av våra brukar bor i city. Under de gångna vintrarna har 

därför lösningar vidtagits i form av extra lokaler i city samt tillfällig ökning av 

tillgängliga bilar. Det är av yttersta vikt att nå en hållbar och långsiktig lösning för att 

verksamheten ska fungera optimalt. Den 6 november 2011 fattade därför socialnämnden 

beslut om att flytta Hemtjänstens hus till Skofabriken. Skofabriken är mycket 

ändamålsenlig och ligger centralt samt nära både Kungsgården och vårdcentral. Det 

finns också ett flertal gynnsamma fördelar, ex att tvätteriverksamhet blir belägen 

våningen under hemtjänstens lokaler.  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige 

 

1. antar yttrandet, 

 

2. anser att medborgarförslaget är besvarat. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunfullmäktiges behandling 

Gunnel Kask yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 



14 

KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige 

 

1. antar yttrandet, 

 

2. anser att medborgarförslaget är besvarat. 
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Kommunfullmäktige 2011-11-14 § 139 Dnr KS 2011/667 

Svar på medborgarförslag - Asfaltbana för BMX, inlines mm vid 
Lillhedens skola 

Ärendebeskrivning 

Den 27 maj 2011 inkom ett medborgarförslag om att anlägga en asfaltbana för BMX, 

inlines m m vid Lillhedens skola i Sannahed. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 

vid sammanträde den 21 juni 2011, § 202 , uppdra åt kultur- och fritidsförvaltningen att 

lämna förslag till yttrande. 

 

Förslagsställarna skriver att den asfaltsyta för lek och spel som idag finns vid Lillhedens 

skola i Sannahed är i dåligt skick och många har skadat sig på den gamla asfalten. 

Dessutom är ytan för liten för att räcka till alla som vill spontanidrotta vilket ofta leder 

till bråk.   

 

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av förslaget och förstår vikten av att det finns 

ytor för spontanidrott för olika ändamål på flera platser runtom i kommunen.  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige 

 

1. antar yttrandet, 

 

2. anser medborgarförslaget är besvarat.    

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige 

 

1. antar yttrandet, 

 

2. anser medborgarförslaget är besvarat. 
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Kommunfullmäktige 2011-11-14 § 140 Dnr KS 2011/535 

Valärende - ersättare i styrelsen för Kumla Bostäder AB 

Ärendebeskrivning 

Den 16 maj entledigades Pekka Lindberg från sitt uppdrag som ersättare i styrelsen för 

Kumla Bostäder AB. Moderaterna föreslår att kommunfullmäktige utser Barbro Janzén 

(M) till ny ersättare efter Pekka Lindberg. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige utser Barbro Janzén till ersättare i styrelsen för Kumla Bostäder 

AB efter Pekka Lindberg. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige utser Barbro Janzén till ersättare i styrelsen för Kumla Bostäder 

AB efter Pekka Lindberg. 
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Kommunfullmäktige 2011-11-14 § 141 Dnr KS 2011/1048 

Svar på enkel fråga - torvbrytning på Skymossen 

Ärendebeskrivning 

Elisabeth Berglund (V) har ställt en enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande 

Lennart Eriksson (S) angående kommunens hållning i frågan om torvbrytning på 

Skymossen i Hallsbergs kommun. 

Kommunfullmäktiges behandling 

Elisabeth Berglund (V) ställer sin fråga och Lennart Eriksson (S) svarar att kommunen 

ännu inte har fått möjlighet att yttra sig i ärendet, men att hans uppfattning är att Kumla 

kommun ska avstyrka denna torvbrytning då det kan påverka vårt vatten som tas från 

Tisaren. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige anser att frågan har fått ställas. 
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Kommunfullmäktige 2011-11-14 § 142 Dnr  

Angående ev. torvbrytning på Skymossen 

Ärendebeskrivning 

Med anledning av den enkla frågan föreslås att Kommunfullmäktige gör ett uttalande i 

frågan. 

Kommunfullmäktiges behandling 

Per Holm föreslår att kommunfullmäktige ställer sig bakom Lennart Eriksson (S) 

uppfattning om att Kumla kommuns hållning är att det inte ska tillåtas torvbrytning på 

Skymossen. 

Kommunfullmäktiges beslut 

kommunfullmäktige ställer sig bakom uppfattningen om att det inte ska ske någon 

torvbrytning på Skymossen. 
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Kommunfullmäktige 2011-11-14 § 143 Dnr KS 2011/974 

Motion - Kumlavattnet är bäst för miljön 

Ärendebeskrivning 

Christina Örnebjär (FP) har den 21 oktober lämnat in en motion om Kumlavatten bäst 

för miljön där hon föreslår; att kommunfullmäktige; 

 

1. tar fram en policy för att kraftigt minska inköpet av flaskvatten, 

 

2. snarast ersätter flaskvatten med kranvatten när så är möjligt. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
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Kommunfullmäktige 2011-11-14 § 144 Dnr KS 2011/1011 

Motion - Marknadsföring av Kumla 

Ärendebeskrivning 

Elisabeth Berglund (V) har den 8 november lämnat en motion angående marknadsföring 

av Kumla där hon  föreslår att kommunfullmäktige; 

 

1. utarbetar en folder/informationsskrift om Kumla med lämplig text om vår kommuns 

alla möjligheter, 

 

2. informerar om Kumla via internet. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
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Kommunfullmäktige 2011-11-14 § 145 Dnr KS 2011/1032 

Motion - angående Kumlas hållbara framtida byggnad 

Ärendebeskrivning 

Jan Engman (C) har vid kommunfullmäktiges sammanträde inlämnat en motion 

angående Kumlas hållbara framtida byggnad där han föreslår att kommunfullmäktige; 

 

- utlyser en stadsutformningstävling för ett bättre hophållet centrum i Kumla och en  

   plan för förbindelsen med andra centra i Kumla, ett hållbart framtida samhälle.  

   Tävlingen bör ta fasta på tiden från 2015 framåt och vara avgjord 2014,  d v s bör  

   starta 2012. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
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Kommunfullmäktige 2011-11-14 § 146 Dnr KS 2011/1033 

Motion - angående avvattning Hallsberg-Kumla-Örebro 

Ärendebeskrivning 

Per-Arne Mårstad (C) har vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnat in en motion 

angående avvattning Hallsberg-Kumla-Örebro där han föreslår att  

 

1. kommunen tar initiativ till ett nytt vattenråd för Täljeåns avrinningsområde, 

 

2. vattenrådet utreder åtgärder och kostnadsfördelning för avvattningsförbättringar  

    aktualiserade av ökningen av hårdgjorda ytor och ändrad nederbörd. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

 
 

 

 


