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 Katarina Öberg (S) Per-Arne Mårstad (C) 
 Carl-Gustav Thunström (S) Anette Friman (C) 
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Sekreterare ...................................................... §§ 44-51 
 Kristin Edström  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

 

Anslag/Bevis 

Protokoll är justerat 

 
Styrelse/Nämnd Kommunfullmäktige 
  
Sammanträdesdatum 2012-05-21 

 
Datum för 
uppsättande 

2012-05-28 Datum för nedtagande 2012-06-18 

 
Förvaringsplats Kommunledningskontoret 
  
Underskrift ...................................................... 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

Kommunfullmäktige 2012-05-21 § 44 Dnr  

Ny interpellation 

Ärendebeskrivning 

Inkommen interpellation från folkpartiet ställd till kommunstyrelsens ordförande 

angående introduktionsavtal för unga.  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige 

 

1. medger att interpellationen får framställas, 

 

2. överlämnar interpellationen till kommunstyrelsens ordförande Lennart Eriksson (S)  

    för besvarande.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige 

 

1. medger att interpellationen får framställas, 

 

2. Överlämnar interpellationen till kommunstyrelsens ordförande Lennart Eriksson (S) 

    för besvarande.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

Kommunfullmäktige 2012-05-21 § 45 Dnr  

Inkomna skrivelser och rapporter 

Ärendebeskrivning 

Till kommunfullmäktige rapporteras statistik över antalet ej verkställda beslut inom 

socialförvaltningen, vilka typer av bistånd det gäller samt vilka datum besluten fattades. 

Det ska även framgå i statistiken hur många kvinnor respektive män som omfattas av 

besluten. Rapporteringen ska göras en gång per kvartal.  

 

Vid detta rapporteringstillfälle, 17 april 2012, finns 14 ej verkställda beslut att 

rapportera. 6 inom Individ- och familjeomsorgen, 7 inom Omsorgen för 

funktionshindrade och socialpsykiatri och 1 inom äldreomsorgen. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige lägger inkomna skrivelser och rapporter till handlingarna.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger inkomna skrivelser och rapporter till handlingarna.  

  



5 

KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

Kommunfullmäktige 2012-05-21 § 46 Dnr KS 2011/974 

Svar på motion - Kumlavattnet 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. 

 

Kommunledningskontoret har fått i uppdrag att bereda ärendet och har nu dels upprättat 

underlag i frågan samt tagit fram förslag på yttrande över motionen. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige 

 

1. antar förslag till yttrande, 

 

2. avslår motionen. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut.  

 

Mats Hellgren (M) och Per Holm (KD) avstår från att delta i beslutet. 

Kommunstyrelsens behandling 

Katarina Hansson (S) yrkar med bifall från Christina Örnebjär (FP) att motionen ska 

anses vara besvarad.  

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige 

 

1. antar förslag till yttrande, 

 

2. anser att motionen är besvarad.  

Kommunfullmäktiges behandling 

Christina Örnebjär (FP) är nöjd med svaret hon fått och yrkar därför bifall till 

kommunstyrelsens förslag till beslut.  

 

Lennart Eriksson (S) yttrar sig i debatten.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige 

 

1. antar förslag till yttrande, 

 

2. anser att motionen är besvarad.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

Kommunfullmäktige 2012-05-21 § 47 Dnr KS 2011/868 

Miljöprogram 2012 - 2016 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till nytt Miljöprogram 2012-

2016 för Kumla kommun och de kommunägda bolagen. Miljöprogrammet bygger på de 

16 nationellt uppsatta miljökvalitetsmålen, vilka anger riktningen för att förbättra vår 

miljö. 

 

Ärendet återremitterades från kommunfullmäktige, § 14. Kommunstyrelsens 

arbetsutskott uppdrog till Miljö- och byggnadsförvaltningen, § 99, att revidera 

miljöprogrammet med inkomna synpunkter från debatten i kommunfullmäktige.  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige  

 

1. antar miljöprogram för 2012-2016, 

 

2. uppdrar till miljö- och byggnadsnämnden att samordna miljö- och klimatprogram vid  

    nästa revidering av något av programmen.  

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges behandling 

Mats Gunnarsson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut med 

tilläggen att miljömål 13, ett rikt odlingslandskap, ska vara prioriterat område samt att 

miljömål 1.2, minst 40 % av kommunens personbilar ska vara miljöbilar,  ska ökas till 

70 %.  

 

Jan Engman (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut med tilläggen att 

miljömål 13, ett rikt odlingslandskap, ska vara prioriterat område samt att miljömål 1.5, 

yta som täcks med solpaneler/solfångare, ska ökas från 150 kvm till 300 kvm.  

 

Katarina Hansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut med tillägget 

som Jan Engman (C) anför angående miljömål 1.5.  

 

Per Holm (KD) yrkar bifall till Jan Engmans (C) förslag.  

 

Mats Hellgren (M), Mats Gunnarsson (MP), Christina Örnebjär (FP) och Elisabeth 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

Berglund (V) yrkar bifall till tillägget som Jan Engman (C) anför angående miljömål 

1.5.  

 

Propositionsordning 
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag till beslut med tillägget att öka miljömål 

1.5 till 300 kvm mot tilläggen kring miljömål 13 och miljömål 1.2. 

Ordförande finner att kommunstyrelsens förslag till beslut med tillägget att öka 

miljömål 1.5 till 300 kvm vinner majoritet.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige  

 

1. antar miljöprogram för 2012-2016, med tillägget att miljömål 1.5 ska ökas till  

    300 kvm, 

 

2. uppdrar till miljö- och byggnadsnämnden att samordna miljö- och klimatprogram vid  

    nästa revidering av något av programmen.  

 

Reservation 
Mats Gunnarsson (MP), Marcus Thörn (MP), Jan Engman (C), Anette Friman (C), Per-

Arne Mårstad (C), Per Holm (KD), Siv Jerlström (KD) och Yvonne Kámel (KD 

reserverar sig till förmån för att miljömål 13, ett rikt odlingslandskap, ska vara ett 

prioriterat område.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

Kommunfullmäktige 2012-05-21 § 48 Dnr KS 2011/939 

Förslag till utökning av naturreservatet Björka lertag 

Ärendebeskrivning 

Miljö-och byggnadsnämnden överlämnar skötselplanen och ärendet till 

kommunfullmäktige för reservatsbildning. 

 

Förslaget från Miljö- och byggnadsnämnden syftar till att bevara biologisk mångfald 

och värdefulla naturmiljöer. Förslaget är tredelat och innebär att:  

 

1. Kumla kommun föreslås besluta att utöka naturreservatet Björka lertag, 

 

2. Kumla kommun föreslås vidare besluta om områdesskydd enligt miljöbalken mm om  

   föreskrifter för naturreservatet, 

 

3. den reviderade skötselplanen föreslås ersätta den skötselplan som fastställdes av  

   Kumla kommun den 18 mars 1997.  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige  

 

1. beslutar att utöka naturreservatet Björka lertag,  

 

2. beslutar om områdesskydd enligt miljöbalken mm om föreskrifter för naturreservatet,  

 

3. beslutar att den reviderade skötselplanen ersätter den skötselplan som fastställdes av  

    Kumla kommun den 18 mars 1997. 

 

Arbetsutskottets behandling 

Katarina Hansson (S) yrkar att skötselplanen ska genomföras i den takt som ekonomin 

så medger. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige  

 

1. beslutar att utöka naturreservatet Björka lertag,  

 

2. beslutar om områdesskydd enligt miljöbalken mm om föreskrifter för naturreservatet.  

 

3. beslutar att den reviderade skötselplanen ersätter den skötselplan som fastställdes av  

    Kumla kommun den 18 mars 1997 och genomförs i den takt som ekonomin så  

    medger. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt arbetsutskottets förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige  

 

1. utökar naturreservatet Björka lertag,  

 

2. antar områdesskydd enligt miljöbalken mm om föreskrifter för naturreservatet,  

 

3. antar reviderad skötselplanen som ersätter den skötselplan som fastställdes av  

    Kumla kommun den 18 mars 1997 och genomförs i den takt som ekonomin så  

    medger. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

Kommunfullmäktige 2012-05-21 § 49 Dnr  

Valärenden 

Valberedningens förslag 

Kommunfullmäktige 

 

1. beviljar Robert Roos (S) begäran om entledigande från sitt uppdrag som ledamot i  

    Socialnämnden,  

 

2. beviljar Joel Falks (C) begäran om entledigande från sitt uppdrag som i ersättare i  

    Barn- och utbildningsnämnden, 

  

3. beviljar Gun-Britt Anderssons (S) begäran om entledigande från sitt uppdrag som  

    ersättare i Socialnämnden,  

 

4. utser Gun-Britt Andersson (S) till ny ledamot i Socialnämnden efter Robert Roos (S), 

  

5. Valet under punkt 4 avser tiden t.o.m. år 2014.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige 

 

1. beviljar Robert Roos (S) begäran om entledigande från sitt uppdrag som ledamot i  

    Socialnämnden,  

 

2. beviljar Joel Falks (C) begäran om entledigande från sitt uppdrag som i ersättare i  

    Barn- och utbildningsnämnden, 

  

3. beviljar Gun-Britt Anderssons (S) begäran om entledigande från sitt uppdrag som  

    ersättare i Socialnämnden,  

 

4. utser Gun-Britt Andersson (S) till ny ledamot i Socialnämnden efter Robert Roos (S), 

  

5. Valet under punkt 4 avser tiden t.o.m. år 2014. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

Kommunfullmäktige 2012-05-21 § 50 Dnr  

Svar på interpellation 

Ärendebeskrivning 

Margareta Engman (M) har ställt en interpellation angående ridskoleverksamheten till 

Kultur- och fritidsnämndens ordförande Björn Eriksson (S).  

Kommunfullmäktiges behandling 

Björn Eriksson (S) besvarar interpellationen.  

 

Margareta Engman (M), Linda Axäng (FP) och Björn Eriksson (S) deltar i debatten.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige frångår ärendet.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

Kommunfullmäktige 2012-05-21 § 51 Dnr  

Nya motioner 

Ärendebeskrivning 

Följande nya motioner har lämnats kommunfullmäktige för behandling; 

 

- Stefan Svensson (S) har den 3 maj lämnat en motion gällande konst- och kulturkollo  

  (KS 2012/509) där han föreslår att kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att i  

  samverkan med konst- och kulturföreningar i kommunen starta koloniverksamhet med  

  konst- och kultur som tema samt att verksamheten ska bedrivas under sommaren och  

  rikta sig till skollediga barn- och ungdomar. 

 

- Christina Örnebjär (FP) med flera har den 10 maj lämnat en motion gällande Internet  

  på äldreboenden (KS 2012/537) där de föreslår att Kumla kommun möjliggör för alla  

  som bor i kommunala boenden att ha tillgång till fast uppkoppling mot Internet.   

 

- Christina Örnebjär (FP) med flera har den 10 maj lämnat en motion gällande särskilt  

  boende för unga med funktionshinder (KS 2012/538) där de föreslår att Kumla  

  kommun ordnar ett särskilt boende som är anpassat till unga vuxna med  

  funktionshinder.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar motionerna till kommunstyrelsen för beredning.  

 
 

 

 


