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Kommunfullmäktige 2012-04-16 § 24 Dnr  

Inkommen skrivelse 

Ärendebeskrivning 

Mats Hellgren (m) har inkommit med en skriftlig önskan att motionen från moderaterna 

m.fl. angående julgåvor till personalen ska återkallas.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner Mats Hellgrens (M) begäran om att återta motionen. 
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Kommunfullmäktige 2012-04-16 § 25 Dnr  

Ny interpellation 

Ärendebeskrivning 

Interpellation från Margareta Engman (M) angående vilka planer som finns för en 

långsiktig lösning gällande ridskoleverksamheten i Kumla kommun.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. interpellationen får framställas, 

2. interpellationen överlämnas till kultur- och fritidsnämndens ordförande Björn  

    Eriksson (S) för besvarande.  
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Kommunfullmäktige 2012-04-16 § 26 Dnr KS 2012/210 

Överföring av budgetavvikelser från 2011 

Ärendebeskrivning 

Resultatet för år 2011 visar att nämnderna sammantaget överskrider budgeten med 38,1 

mkr. Tack vare ett överskott inom kommunens finansförvaltning på 31,7 mkr stannar 

den negativa budgetavvikelsen för kommunen totalt på -6,4 mkr. 

 

Huvudprincipen i Kumla kommun är att 100 % av nämndernas över- och underskott 

överförs till kommande år. Justeringar av överföringen kan förekomma om det finns 

särskilda skäl för det. En överföring av hela det negativa resultatet bedöms vara 

orealistiskt för nämnderna att återhämta. Särskilda skäl för justeringar bör därför 

tillämpas. 

 

Ärendet återremitterades från kommunfullmäktige den 19 mars 2012. 

 

Tidigare förslag till beslut var enligt bifogad skrivelse daterad den 27 februari 2012. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner överföring av budgetavvikelser enligt bifogad 

skrivelse. 

Arbetsutskottets behandling 

Mats Hellgren (M) samt Christina Örnebjär (FP) yrkar på nollning av samtliga nämnder 

samt att en konsekvensbeskrivning tas fram. 

Lennart Eriksson (S) yrkar på bifall enligt bilaga. 

 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer Mats Hellgrens och Christina Örnebjärs yrkanden om nollning mot 

Lennart Erikssons yrkande om bifall enligt bilaga. 

 

Ordföranden finner att Lennart Erikssons yrkande vinner majoritet.  

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige godkänner överföring av budgetavvikelser enligt bifogad 

skrivelse. 

 

Reservation 
Mats Hellgren (M), Christina Örnebjär (FP) reserverar till förmån till Mats Hellgrens 

och Christina Örnebjärs yrkande om nollning av samtliga nämnder.  
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Kommunstyrelsens behandling 

Lennart Erikson (S) föreslår att överföring av budgetavvikelser revideras enligt förslag 

på resultatöverföring och ändring av kommunledningskontorets förslag.  

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige godkänner överföring av budgetavvikelser enligt förslag på 

resultatöverföring och ändring av kommunledningskontorets förslag (bilaga 1). 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

Lennart Eriksson (S) och Mats Gunnarsson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag till beslut. 

 

Mats Hellgren (M), Per Holm (KD), Jan Engman (C) och Christina Örnebjär (FP) yttrar 

sig i debatten.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner överföring av budgetavvikelser enligt förslag på 

resultatöverföring och ändring av kommunledningskontorets förslag, enligt bilaga 1.  
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Kommunfullmäktige 2012-04-16 § 27 Dnr KS 2012/345 

Personalekonomisk redovisning 2011 

Ärendebeskrivning 

Personalavdelningen har upprättat förslag till personalekonomisk redovisning för år 

2011. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner personalekonomisk redovisning 2011. 

Arbetsutskottets behandling 

Enligt förslag till beslut.  

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut.  

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges behandling 

Ulla Lundholm, Malin Holm och Mikael Wennerström från kommunens 

personalavdelning redogör för innehållet i den personalekonomiska redovisningen för år 

2011.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner personalekonomisk redovisning för år 2011. 
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Kommunfullmäktige 2012-04-16 § 28 Dnr KS 2012/261 

Årsredovisning 2011 med revisionsberättelse Nerikes Brandkår 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningsberättelse 2011 och revisionsrapporter som granskat redovisningen, 

pensionskostnader, delårsrapport och årsredovisningen har inkommit från Nerikes 

brandkår. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner Nerikes brandkårs årsredovisning för 2011.  

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut.  

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner Nerikes brandkårs årsredovisning för 2011.  
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Kommunfullmäktige 2012-04-16 § 29 Dnr KS 2012/302 

Årsredovisning 2011 VA-verksamheten 

Ärendebeskrivning 

Tekniska kontoret har överlämnat årsredovisning för VA-verksamheten år 2011. 

 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning för VA-verksamheten 2011. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut.  

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning för VA-verksamheten 2011. 
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Kommunfullmäktige 2012-04-16 § 30 Dnr KS 2012/176 

Årsredovisning 2011 med revisionsberättelse - Kumla kommun 

Ärendebeskrivning 

Kommunledningskontoret har överlämnat årsredovisning för Kumla kommun för år 

2011. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning för Kumla kommun 2011.  

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut.  

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt föslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges behandling 

Ekonomichef Johan Hultgren redogör för innehållet i årsredovisningen för år 2011.  

 

Ordförande i revisionen Anders Svärd redogör för innehållet i revisionsrapporten.  

 

Lennart Eriksson (S), Gunnel Kask (S), Katarina Hansson (S) och Elisabeth Berglund 

(V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

 

I debatten yttrar sig även Mats Hellgren (M), Christina Örnebjär (FP), Jan Engman (C), 

Per Holm (KD), Dan-Åke Moberg (S) och Mats Gunnarsson (MP).  

 

Det antecknas att de ledamöter i kommunfullmäktige som även är ledamöter och 

ersättare i granskade styrelser och nämnder samt övriga organ inte deltar i behandlingen 

av ärendet vad avser frågan om ansvarsfrihet för den delen som angår honom eller 

henne.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige  

1. godkänner årsredovisning för Kumla kommun 2011, 

2. beviljar kommunstyrelsen och övriga nämnder samt de enskilda förtroendevalda i  

    dessa organ ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011, och 

3. lägger revisionsrapporten till handlingarna.  
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Kommunfullmäktige 2012-04-16 § 31 Dnr KS 2012/308 

Kallelse till årsstämma med Trakaj AB samt årsredovisning och 
granskningsrapport år 2011 

Ärendebeskrivning 

Styrelsen i Trakaj AB har den 20 mars 2012 inkommit med kallelse till årsstämma samt 

årsredovisning och revisionsberättelse för år 2011. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige ger direktiv till kommunens ombud vid bolagsstämman att 

fastställa resultat- och balansräkning, godkänna styrelsens förslag till disposition av 

årets resultat samt beviljar styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut.  

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges behandling 

VD för Trakaj AB Thage Arvidsson föredrar ärendet.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige ger direktiv till kommunens ombud vid bolagsstämman att 

fastställa resultat- och balansräkning, godkänna styrelsens förslag till disposition av 

årets resultat samt beviljar styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. 
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Kommunfullmäktige 2012-04-16 § 32 Dnr KS 2012/310 

Kallelse till årsstämma med Kumla fastigheter AB samt 
årsredovisning och granskningsrapport år 2011 

Ärendebeskrivning 

Styrelsen i Kumla Fastigheter AB har den 20 mars 2012 inkommit med kallelse till 

årsstämma samt årsredovisning och revisionsberättelse för år 2011. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige ger direktiv till kommunens ombud vid bolagsstämman att 

fastställa resultat- och balansräkning, godkänna styrelsens förslag till disposition av 

årets resultat samt beviljar styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges behandling 

VD för Kumla fastigheter AB Thage Arvidsson redogör för innehållet i 

årsredovisningen.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige ger direktiv till kommunens ombud vid bolagsstämman att 

fastställa resultat- och balansräkning, godkänna styrelsens förslag till disposition av 

årets resultat samt beviljar styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. 
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Kommunfullmäktige 2012-04-16 § 33 Dnr KS 2012/309 

Kallelse till årsstämma med Stadsnät i Kumla AB samt 
årsredovisning och granskningsrapport år 2011 

Ärendebeskrivning 

Styrelsen i Stadsnät i Kumla AB har den 20 mars 2012 inkommit med kallelse till 

årsstämma samt årsredovisning och revisionsberättelse för år 2011. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige ger direktiv till kommunens ombud vid bolagsstämman att 

fastställa resultat- och balansräkning, godkänna styrelsens förslag till disposition av 

årets resultat samt beviljar styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut.  

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges behandling 

VD för Stadsnät i Kumla AB Thomas Hjelmqvist redogör för innehållet i 

årsredovisningen.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige ger direktiv till kommunens ombud vid bolagsstämman att 

fastställa resultat- och balansräkning, godkänna styrelsens förslag till disposition av 

årets resultat samt beviljar styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. 
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Kommunfullmäktige 2012-04-16 § 34 Dnr KS 2012/316 

Kallelse till årsstämma med Kumla bostäder  AB samt 
årsredovisning och granskningsrapport år 2011 

Ärendebeskrivning 

Styrelsen i Kumla Bostäder AB har den 20 mars 2012 inkommit med kallelse till 

årsstämma samt årsredovisning och revisionsberättelse för år 2011. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige ger direktiv till kommunens ombud vid bolagsstämman att 

fastställa resultat- och balansräkning, godkänna styrelsens förslag till disposition av 

årets resultat samt beviljar styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut.  

Kommunstyrelsens beslut 

Enligt förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges behandling 

VD för Kumlabostäder AB Thomas Hjelmqvist redogör för innehållet i 

årsredovisningen.   

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige ger direktiv till kommunens ombud vid bolagsstämman att 

fastställa resultat- och balansräkning, godkänna styrelsens förslag till disposition av 

årets resultat samt beviljar styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. 
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Kommunfullmäktige 2012-04-16 § 35 Dnr KS 2012/331 

Årsredovisning Stiftelsen Nygårdshemmet 2011 

Ärendebeskrivning 

Stiftelsen Nygårdshemmet har överlämnat årsredovisning för år 2011 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner stiftelsen Nygårdshemmets årsredovisning för 

verksamhetsåret 2011. 

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet överlåter förslag till beslut till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens behandling 

Enligt förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner stiftelsen Nygårdshemmets årsredovisning för 

verksamhetsåret 2011. 
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Kommunfullmäktige 2012-04-16 § 36 Dnr KS 2012/275 

Förslag till förändrad taxa för tillsyn av detaljhandel med 
tobaksvaror 

Ärendebeskrivning 

Handläggare Patrik Germer, Hallsbergs kommun, har lämnat förslag till förändrad taxa 

för tillsyn av detaljhandel med tobaksvaror för Sydnärkes kommuner. 

 

I sin skrivelse redogör han för att kommunen får ta ut avgift för sitt arbete med tillsyn 

över de butiker som detaljhandlar med tobaksavaror. Den nuvarande tillsynsavgiften är 

500 kr/år och butik.  

 

Tillsynsavgiften ska täcka kostnader för vår registerhållning, tillsynsbesök i butik, 

samordning med andra tillsynsmyndigheter med mera. I och med att tillsynsuppdragen 

har utökats och förändrats har det inneburit en ökning av kostnaderna för tillsyn.  

 

Sydnärkegruppen beslutade vid sitt sammanträde den 21 februari att föreslå att 

respektive kommun ska ändra taxan för tobakstillsyn från 500 kr/år till 1 500 kr/år samt 

att för de butiker som säljer både tobak och folköl föreslås den sammantagna avgiften 

ändras från idag 1500 kr/år till 2 200 kr/år, avgifterna ska uppräknas med KPI. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige  

 

1. ändrar taxa för tobakstillsyn till 1 500 kr/år och butik, 

 

2. att avgiften för den butik som säljer både tobak och folköl bestäms till 2 200 kr/år och  

    butik. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut.  

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige  

 

1. ändrar taxa för tobakstillsyn till 1 500 kr/år och butik, 

 

2. att avgiften för den butik som säljer både tobak och folköl bestäms till 2 200 kr/år och  

    butik. 

 

3. i texten ändras från butiker till näringsidkare. 
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Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige  

 

1. ändrar taxa för tobakstillsyn till 1 500 kr/år och näringsidkare, 

 

2. ändrar avgiften för den näringsidkare som säljer både tobak och folköl till 2 200 kr/år  

    och näringsidkare, 

 

3. i texten ändras från butiker till näringsidkare. 
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Kommunfullmäktige 2012-04-16 § 37 Dnr KS 2011/1068 

Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag 
samt redovisning av medborgarförslag som överlämnats till 
nämnd för besvarande 2012/nr 1  

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen ska enligt arbetsordning för kommunfullmäktige i Kumla, varje år 

vid fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober redovisa de motioner och 

medborgarförslag som inte har beretts färdigt samt redovisa de medborgar-förslag som 

har överlämnats för besvarande till nämnd. 

 

11 motioner och 7 medborgarförslag är inlämnade fram till 19 mars 2012 och är 

fortfarande under beredning. 5 medborgarförslag är besvarade av nämnd fram till den 

19 mars 2012. 

 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner rapporten. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut.  

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner rapporten. 
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Kommunfullmäktige 2012-04-16 § 38 Dnr KS 2011/902 

Svar på motion - angående kommunens upphandling 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige överlämnade den 19 september en motion till kommunstyrelsen 

för beredning som var inlämnad av Per Holm (KD) där han föreslår att, 

 

1. Det görs en översyn av Kumla kommuns upphandlingsreglemente med beaktande av 

motionens intentioner, 

 

2. de livsmedel som upphandlas har producerats enligt svensk lagstiftning. 

 

Av motionen framgår att de intentioner som avses är konkurrens, miljö och etiska 

hänsyn samt öka affärsmöjligheter för de små och medelstora företagen. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige 

 

1. antar yttrandet, 

 

2. anser motionen som besvarad.  

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut.  

Kommunstyrelsens behandling 

Per Holm (KD) samt Jan Engman (C) yrkar bifall till motionen. 

Lennart Eriksson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer Per Holm (KD) och Jan Engmans (C) bifalls yrkande mot Lennart 

Erikssons (S) yrkande om bifall till arbetsutskottets förslag mot varandra.  

Ordföranden finner att arbetsutskottets förslag vinner majoritet. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt förslag till beslut.  

 

Reservation 
Per Holm (KD), Jan Engman (C), Margareta Engman (M) samt Marcus Thörn (MP) 

reserverar sig till förmån för Per Holm (KD) och Jan Engmans (C) yrkande om bifall till 

motionen.  
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Kommunfullmäktiges behandling 

Per Holm (KD) och Jan Engman (C) yrkar bifall till motionen.  

 

Lennart Eriksson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer Per Holms (KD) och Jan Engmans (C) bifallsyrkande mot Lennart 

Erikssons (S) yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut mot varandra.  

Ordföranden finner att kommunstyrelsens förslag till beslut vinner majoritet.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige 

 

1. antar yttrandet, 

 

2. anser motionen som besvarad.  

 

Reservation 
Margareta Engman (M), Mats Hellgren (M), Karl-Gunnar Jonsson (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), Anna 

Otterström (FP), Christina Örnebjär (FP), Per Holm (KD), Siv Jerlström (KD), 

Raymonda Kourie (KD), Mats Gunnarsson (MP) och Carina Riberg (MP) reserverar sig 

till förmån för Per Holms (KD) och Jan Engmans (C) yrkande om bifall till motionen.  
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Kommunfullmäktige 2012-04-16 § 39 Dnr KS 2011/1033 

Svar på motion - Avvattning Hallsberg-Kumla-Örebro 

Ärendebeskrivning 

Per-Arne Mårstad (C) har lämnat in en motion om avvattning i Hallsberg – Kumla – 

Örebro. Kommunsstyrelsens arbetsutskott gav den 29 november 2011 miljöchef Peter 

Eriksson i uppdrag att lämna förslag till yttrande. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige  

 

1. antar yttrandet, och 

 

2. anser motionen som besvarad. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut.  

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges behandling 

Per-Arne Mårstad (C) går igenom innehållet i sin motion, men yrkar inget då han anser 

att motionens syfte redan har blivit verklighet på annat sätt.  

 

Katarina Hansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige  

 

1. antar yttrandet, 

 

2. anser motionen som besvarad. 
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunfullmäktige 2012-04-16 § 40 Dnr KS 2011/668 

Svar på medborgarförslag - Nytt golv i gymnastiksalen på 
Lillhedens skola 

Ärendebeskrivning 

De fem förslagsställarna vill genom ett inlämnat medborgarförslag den 27 maj 2011 att: 

 

- kommunen lägger ett nytt golv i idrottshallen vid Lillhedens skola, då golvet är  

   sprucket och slitet. 

 

Kommunfastigheter har lämnat ett yttrande daterat 23 februari 2012 där det framgår att 

golvet i idrottshallen kommer att bytas ut.  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige 

 

1. antar yttrandet, 

 

2. bifaller medborgarförslaget.  

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut.  

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige 

 

1. antar yttrandet, 

 

2. bifaller medborgarförslaget.  
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Kommunfullmäktige 2012-04-16 § 41 Dnr  

Valärenden 

Valberedningens förslag 

 

1. Sebastian Vidström (S) utses till ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter  

    Josefine Eriksson (S). 

 

2. Valet under punkten 1 avser tiden t.o.m. år 2014.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige  

 

1. utser Sebastian Vidström (S) till ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter  

    Josefine Eriksson (S). 

 

2. Valet under punkten 1 avser tiden t.o.m. år 2014.  
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Kommunfullmäktige 2012-04-16 § 42 Dnr  

Svar på interpellation 

Ärendebeskrivning 

Elisabeth Berglund (V) har lämnat in en motion angående framtida användning av 

Kumlahallen för att få svar av kultur- och fritidsnämndens ordförande Björn Eriksson 

(S).  

Kommunfullmäktiges behandling 

Björn Eriksson (S) besvarar interpellationen.  

 

Elisabeth Berglund (V) tackar för svaret.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige frångår ärendet.  
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Kommunfullmäktige 2012-04-16 § 43 Dnr  

Nya medborgarförslag 

Ärendebeskrivning 

Medborgarförslag - lekpark vid Kumla sjöpark.  

 

Medborgarförslag - skyltning i anslutning till parker.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslagen till kommunstyrelsen för 

beredning.  

 
 

 

 


