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Kommunstyrelsen 2010-01-13 § 1 Dnr KS 2010/27 

Lägesrapport från Kumla mot narkotika 

Ärendebeskrivning 
En kvartalsrapport samt en muntlig lägesbeskrivning från Kumla mot narkotika.  
 
Syftet med Kumla mot narkotika är att barn och ungdomars uppväxt i Kumla kommun 
skall vara fri från alkohol och narkotika. Verksamheten innehåller uppsökande och 
förebyggande arbetet mot alkohol och narkotika. Arbetet skall leda till att minska 
nyrekryteringen till narkotikamissbruk. 

Förvaltningens förslag 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
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Kommunstyrelsen 2010-01-13 § 2 Dnr KS 2009/605 
Förslag till yttrande över medborgarförslag - behov av busskur 
i Vissberga 

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har inkommit den 15 september 2009 från föräldrar i Vissberga 
som föreslår att en busskur uppförs i Vissberga. 
 
Kommunfullmäktige remitterade den 21 september 2009, § 161, medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen. 
 
Tekniska kontoret har efter uppdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 8 
december 2009 lämnat förslag till yttrande. 
 
Av yttrandet framgår bland annat att ansvaret för den väg där den beskrivna hållplatsen 
är belägen innehas av Vissberga Vägsamfällighet.  
 
Vissberga Vägsamfällighet har möjlighet att hos Länstrafiken kostnadsfritt hämta 
busskur av enklare modell så långt lagret räcker. Länstrafiken måste innan hämtning 
kontaktas på telefon 019-602 39 23.  
 
Det är Vissberga Vägsamfällighet som svarar för att utföra det markarbete som den 
anser är nödvändigt. Busskuren måste förankras i marken, annars kan den tippa. Frågor 
om hur busskuren ska förankras i marken kan besvaras av Länstrafiken, se ovan nämnda 
telefonnummer. Vägsamfälligheten avgör vilket underhåll som är behövligt. 
 
Kumla kommun ska vidarebefordra förslaget om busskur vid hållplatsen ifråga till 
Vissberga Vägsamfällighet.    

Förvaltningens förslag 
Kommunfullmäktige 
 
1. antar yttrandet, 
2. beslutar att medborgarförslaget därmed är besvarat. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens förslag 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
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Kommunstyrelsen 2010-01-13 § 3 Dnr KS 2009/608 
Förslag till yttrande över medborgarförslag - busskur samt 
gatubelysning 

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har inkommit den 18 september 2009 med förslag om uppförande 
av busskur vid hållplats på Långgällagatan (Sillagatans förlängning) för barn som åker 
skolskjuts samt iordningställande av belysning på denna sträckning respektive på del av 
väg 542.  
 
Kommunfullmäktige remitterade den 21 september 2009, § 162, medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen. 
 
Tekniska kontoret har efter uppdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 8 
december 2009 lämnat förslag till yttrande.  
 
Av yttrandet framgår bland annat att ansvaret för den väg där den beskrivna hållplatsen 
är belägen hör till Åbytorps Vägförening medan ansvaret för väg 542 hör till Vägverket. 
Vägföreningen behöver tillstånd från markägaren för att nyttja marken ifråga. 
 
Åbytorps Vägförening har möjlighet att hos Länstrafiken kostnadsfritt hämta busskur av 
enklare modell så långt lagret räcker. Länstrafiken måste innan hämtning kontaktas på 
telefon 019-602 39 23. 
 
Det är Åbytorps Vägförening som svarar för att utföra det markarbete som den anser är 
nödvändigt. Busskuren måste förankras i marken, annars kan den tippa. Frågor om hur 
busskuren ska förankras i marken kan besvaras av Länstrafiken på ovan nämnda 
telefonnummer. Vägföreningen avgör vilket underhåll som är behövligt. 
 
Kumla kommun ska vidarebefordra förslagen om busskur och belysning vid 
Långgällagatan (Sillagatans förlängning) till Åbytorps Vägförening och framföra 
förslaget om belysning på väg 542 till Vägverket. 

Förvaltningens förslag 
Kommunfullmäktige 
1. antar yttrandet, 
2. beslutar att medborgarförslaget därmed är besvarat. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens förslag 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
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Kommunstyrelsen 2010-01-13 § 4 Dnr KS 2009/648 
Förslag till yttrande över medborgarförslag - om hur Kumla 
kommun kan lösa problemet med miljöfarligt avfall 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige remitterade den 20 oktober 2009, § 181, ett medborgarförslag om hur 
Kumla kommun kan lösa problemet med miljöfarligt avfall. 
  
I medborgarförslaget föreslås att Kumla kommun ska erbjuda hushållen boxar där mindre 
förpackningar med miljöfarligt avfall kan läggas, att kommunen tömmer boxen på uppmaning 
av fastighetsägaren och att då även till exempel färgburkar och dunkar hämtas.    
  
Tekniska kontoret har efter uppdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 1 december 2009 
lämnat förslag till yttrande. 
Av yttrandet framgår att om miljöboxen ska användas krävs att insamlingsfordonen är utrustade 
för att köra farligt avfall. Miljöboxen kan vidare inte stå ute vid vägen/sopkärlet eftersom det 
innebär risker för till exempel barn. 
  
Kumla kommun har istället öppnat en miljöstation i anslutning till Centralförrådet (Östra gatan 
2) för mottagning av det farliga avfallet. Farligt avfall kan även lämnas på 
återvinningscentralerna i Kvarntorp och Hallsberg. För dem som bor på landsbygden hämtas 
farligt avfall två gånger per år på åtta stycken valda platser. 
  
Småbatterier lämnas i batteriholkarna som finns på varje återvinningsstation samt vid vissa 
utvalda affärer, mackar, elbutiker och apoteket. 
  
Kumla kommun gör bedömningen att dagens insamlingssätt fungerar effektivt. 

Förvaltningens förslag 
Kommunfullmäktige 
1. antar yttrandet, 
2. beslutar att avslå medborgarförslaget. 

Arbetsutskottets behandling 

Yrkande 
Maria Haglund (M) yrkar att punkt 2 ändras till följande: beslutar att 
medborgarförslaget därmed är besvarat. 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunfullmäktige 
1. antar yttrandet, 
2. beslutar att medborgarförslaget därmed är besvarat. 

Kommunstyrelsens förslag 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
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Kommunstyrelsen 2010-01-13 § 5 Dnr KS 2009/580 
Förslag till yttrande över medborgarförslag - tillhandahållande 
av sopkärl för komposterbart material 

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har den 4 september 2009 lämnats om att Kumla kommun börjar 
tillhandahålla sopkärl för komposterbart material.  
 
Kommunfullmäktige remitterade den 21 september 2009, § 160, medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen. 
 
Tekniska kontoret har efter uppdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 
november lämnat förslag till yttrande.  
 
Av yttrandet framgår att arbetet med att ta fram en ny avfallsplan har påbörjats under år 
2009.  
I den ingår att utreda vilket slags avfall som ska hämtas och vilket insamlingssystem 
som ska användas. En del i utredningen är att studera vilka investeringsutgifter och 
driftkostnader som tillkommer som en följd av en utökad avfallshantering.  
 
Tekniska kontoret föreslår att förslaget om att tillhandahålla sopkärl för komposterbart 
material diskuteras vidare i samband med det fortsatta arbetet med avfallsplanen.  

Förvaltningens förslag 
Kommunfullmäktige 
 
1. antar yttrandet, 
2. beslutar att medborgarförslaget därmed är besvarat. 

Arbetsutskottets behandling 
Yrkande 
Annica Eriksson (S) yrkar att en tidplan ska sättas för framtagandet av avfallsplanen. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag med tillägget att en tidplan ska sättas för framtagandet av 
avfallsplanen. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt arbetsutskottets förslag. 



8 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2010-01-13 § 6 Dnr KS 2009/547 
Förslag till yttrande över medborgarförslag - ny typ av 
vattenrengörningssystem/filter till nya badhuset och 
utomhusbadet Djupadalsbadet. 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag har den 18 augusti 2009 inlämnats om att Kumla kommun 
installerar en helt ny typ av vattenrengörningssystem/filter till nya badhuset och 
utomhusbadet Djupadalsbadet. 
 
Kommunfullmäktige remitterade den 21 september 2009, § 158, medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen. 
 
Kommunfastigheter har efter uppdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 
november 2009 lämnat förslag till yttrande. 
  
Av yttrandet framgår det bland annat att rengöringstekniken som beskrivs i 
medborgarförslaget är ännu på experimentstadiet och främst avsedd för privat bruk och 
inte anpassad för större anläggningar såsom offentliga badhus och utomhusbad. 

Förvaltningens förslag 
Kommunfullmäktige 
 
1. antar yttrandet, 
2. beslutar att medborgarförslaget därmed är besvarat. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens förslag 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
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Kommunstyrelsen 2010-01-13 § 7 Dnr KS 2009/719 
Förslag till yttrande över medborgarförslag - om ny bowlinghall 
i Kumla 

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har den 26 oktober 2009 lämnats, där förslagsställaren skriver 
bland annat att en fräsch och modern bowlinghall skulle locka fler personer att bowla i 
Kumla. 
 
Kommunfullmäktige remitterade den 16 november 2009, § 191, ett medborgarförslag 
om ny bowlinghall i Kumla. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har efter uppdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 
17 november lämnat förslag till yttrande den 30 november 2009 där det framgår att  
Kultur- och fritidsnämnden är medveten om problemen och försöker ständigt hitta 
utvägar att förbättra lokalerna så de blir ändamålsenliga för de olika idrotterna.  
 
Kumla kommun ligger i startgroparna att bygga en ny simhall. När den står färdig 
skapas förutsättningar för omflyttningar och nya möjligheter i Kumlahallen. Simhallen 
frigörs för andra verksamheter. Utredning har påbörjats om alternativa 
användningsområden. Flera verksamheter har anmält sitt intresse som bowling, 
innebandy, bordtennis, kampsporter, boxning med flera. 

Förvaltningens förslag 
Kommunfullmäktige 
 
1. antar yttrandet, 
2. beslutar att medborgarförslaget därmed är besvarat. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens förslag 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
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Kommunstyrelsen 2010-01-13 § 8 Dnr KS 2009/854 

Internbudget 2010 för gymnasiet/vuxenutbildningen 

Ärendebeskrivning 
Gymnasiet/vuxenutbildningen har den 5 januari 2010 lämnat förslag till internbudget för 
år 2010 och flerårsbudget 2011-2012. 

Gymnasieutskottets förslag 
Kommunstyrelsen 
 
1. beslutar om ekonomisk återhållsamhet, 
2. kostnaden för vikarieanskaffning reduceras med 80 kkr, 
3. kostnaden för material reduceras med 170 kkr, 
4. kostnaden för reklam reduceras med 50 kkr, 
5. kostnaden för utvecklingsfrågor reduceras med 50 kkr,  
6. 50 kkr gällande intäkter vid vuxenutbildningen. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen 
 
1. beslutar om ekonomisk återhållsamhet, 
2. kostnaden för vikarieanskaffning reduceras med 80 kkr, 
3. kostnaden för material reduceras med 170 kkr, 
4. kostnaden för reklam reduceras med 50 kkr, 
5. kostnaden för utvecklingsfrågor reduceras med 50 kkr,  
6. 50 kkr gällande intäkter vid vuxenutbildningen. 
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Kommunstyrelsen 2010-01-13 § 9 Dnr KS 2009/851 

Internbudget 2010 för tekniska kontoret 

Ärendebeskrivning 
Tekniska kontoret har den 4 januari 2010 lämnat förslag till internbudget för år 2010 
och flerårsbudget 2011-2012. 

Förvaltningens förslag 
Kommunstyrelsen godkänner tekniska kontorets förslag till internbudget 2010-2012. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner tekniska kontorets förslag till internbudget 2010-2012. 
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Kommunstyrelsen 2010-01-13 § 10 Dnr KS 2009/852 

Internbudget 2010 för kommunledningskontoret 

Ärendebeskrivning 
Kommunledningskontoret har den 4 januari 2010 lämnat förslag till internbudget för år 
2010 och flerårsbudget 2011-2012. 

Förvaltningens förslag 
Kommunstyrelsen godkänner kommunledningskontorets förslag till internbudget 2010-
2012. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner kommunledningskontorets förslag till internbudget 2010-
2012. 
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Kommunstyrelsen 2010-01-13 § 11 Dnr KS 2009/853 

Internbudget 2010 för kommunfastigheter 

Ärendebeskrivning 
Kommunfastigheter har den 4 januari 2010 lämnat förslag till internbudget för år 2010 
och flerårsbudget 2011-2012. 

Förvaltningens förslag 
Kommunstyrelsen godkänner kommunfastigheters förslag till internbudget 2010-2012. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner kommunfastigheters förslag till internbudget 2010-2012. 



14 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2010-01-13 § 12 Dnr KS 2009/666 
Förslag till yttrande över remiss - myndigheten för hållbart 
samhällsbyggande - en granskning av Boverket 

Ärendebeskrivning 
I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslaget eller materialet i 
betänkandet. För regeringens fortsatta beredning är det angeläget att det ur remissvaren 
går att utläsa inställningen till olika förslag. Det gäller särskilt: 
 
1. Förslaget att Boverket bör få till uppgift att fungera som nationell samordningsorgan i 
frågor om samhällsplanering. Vad bör i så fall ingå i denna roll? 
2. Behöver ansvarsfördelningen och relationen mellan Boverket och andra myndigheter 
förtydligas? Om så bör ske, hur bör förtydligandet åstadkommas? 
3. Vilka uppgifter Boverket bör prioritera inom respektive verksamhetsområde inom 
den närmaste framtiden? 
4. Saknas frågor eller uppgifter i Boverkets verksamhet och instruktion? Bör några 
uppgifter utgå? 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen har efter uppdrag från arbetsutskottet den 8 december 
2009 lämnat förslag på yttrande där det framgår att Kumla kommun inte har något att 
erinra. 
 
Arbetsutskottet återremitterade den 15 december 2009 ärendet till miljö- 
byggnadsförvaltningen. 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen har den 29 december 2009 lämnat förslag på yttrande 
där det framgår bland annat att Kumla kommun ser positivt på att det blir tydligare 
övergripande verksamhetsstyrning med inriktning mot samhällsplanering, 
bebyggelseutveckling, byggande och förvaltning samt boendefrågor. 

Förvaltningens förslag 
Kommunstyrelsen antar yttrandet. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar yttrandet. 
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Kommunstyrelsen 2010-01-13 § 13 Dnr KS 2009/655 

Förslag till ändring av arbetsordning för kommunfullmäktige 

Ärendebeskrivning 
Fullmäktige beslutade i mars 2004 att införa möjligheten att lämna medborgarförslag. 
Antalet inlämnade medborgarförslag har glädjande nog ökat från 2 förslag år 2004 till 27 
förslag hittills under 2009. 
 
Flera av de medborgarförslag som lämnats under 2008 och 2009 är av sådan karaktär att de 
bäst besvaras av respektive nämnd och således inte skulle behöva besvaras av fullmäktige. 
Två exempel på detta är förslag om bättre värdeskåp och bättre cykelställ på 
Skogstorpsskolan.  
 
Från och med den 1 juli 2007 är det genom en ändring i kommunallagen möjligt för 
kommunfullmäktige att ”överlåta till styrelsen eller annan nämnd att besluta i ett ärende 
som väckts genom medborgarförslag”. 
 
Det innebär att fullmäktige vid varje inkommet medborgarförslag beslutar om förslaget ska 
remitteras till kommunstyrelsen för beredning så som sker idag, eller om styrelsen eller 
annan nämnd ska besluta om förslaget. 
 
Om denna möjlighet införs kommer de medborgarförslag där fullmäktige bedömer att 
styrelsen eller annan nämnd ska besluta att besvaras snabbare än om dessa förslag, som 
idag, ska beslutas av fullmäktige. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 4 november 2009, § 237 att återremittera ärendet till 
arbetsutskottet. 
 
Kommunledningskontoret har den 9 december 2009 lämnat ett reviderat förslag. Av det 
reviderade förslaget framgår att den som har väckt ett medborgarförslag har rätt att yttra sig 
i fullmäktige eller i styrelse eller nämnd när förslaget behandlas. Tiderna och formerna för 
yttrande bestäms av fullmäktiges presidium eller respektive nämnds ordförande. 

Förvaltningens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar om ändringar i arbetsordning för kommunfullmäktige för 
att möjliggöra för fullmäktige att överlåta beslutanderätten i ett ärende som väckts 
genom medborgarförslag till styrelsen eller annan nämnd.  

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens förslag 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
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Kommunstyrelsen 2010-01-13 § 14 Dnr KS 2009/743 
Revisionsrapport - kommunens riskexponering mot 
kommunala bolag 

Ärendebeskrivning 
Deloitte har på uppdrag av Kumla kommuns revisorer den 6 november 2009 inkommit 
med revisionsrapporten Kommunens riskexponering mot kommunala bolag. 
 
Revisionens motiv för att genomföra granskningen är bland annat det ofta 
förekommande påståendet att Kumla kommun inte har några lån/är skuldfri. 
 
Kumla kommun har tre helägda dotterbolag som alla bedriver verksamhet. Generellt 
gäller att om och när ett bolag hamnar i ekonomiska svårigheter har ägaren ett stort 
ansvar genom att infria sitt ekonomiska ansvar antingen genom kapitaltillskott till 
bolagen eller genom att amortera på lånen som man borgar för. 
 
Bolagen, som inte som sådana är föremål för denna granskning, synes professionellt 
skötta av respektive verkställande ledning. Både Kumlabostäder och Kumla fastigheter 
har mycket hög uthyrningsgrad av sina tillgängliga bostäder och lokaler. Eftersom 
Stadsnät är under uppbyggnad är det svårare att ha någon uppfattning om detta bolag.  
 
Efter uppdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 november 2009 har 
ekonomichefen den 16 november 2009 lämnat förslag till yttrande. 
 
Kommunstyrelsens svar och kommentarer på i rapporten lämnade synpunkter och frågor 
lämnas senast den 13 januari 2010. 

Förvaltningens förslag 
Kommunstyrelsen antar yttrandet. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar yttrandet. 
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Kommunstyrelsen 2010-01-13 § 15 Dnr KS 2009/658 

Lokal kurs Bartender, gymnasieskolan 

Ärendebeskrivning 
Gymnasieutskottet har beslutat att det inom Hotell- och restaurangprogrammet ska 
erbjudas ytterligare kurser i barteknik. Av den anledningen har en kursplan för en lokal 
kursplan ”Bartender” (100 p) tagits fram. Med denna kurs kan John Norlandergymnasiet 
sammanlagt erbjuda 250 p med inriktning barteknik. 

Förvaltningens förslag 

Kommunstyrelsen antar förslag till kursplan. 

Gymnasieutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar förslag till kursplan. 
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Kommunstyrelsen 2010-01-13 § 16 Dnr KS 2010/2 

Plan för tillsynen enligt alkohollagen under 2010 

Ärendebeskrivning 
Enligt alkohollagens 8 kap. 1 § ska kommunen utöva tillsyn över servering av 
spritdrycker, vin och starköl samt öl (klass 2). Kommunen ska också utöva tillsyn över 
detaljhandel med öl. 
 
Under 2010 ska kommunen lägga särskild vikt vid att minska berusningen hos 
restaurangbesökarna och därigenom minska våld och skador i och omkring 
restaurangerna. 

Förvaltningens förslag 
Kommunstyrelsen antar tillsynsplanen för 2010. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar tillsynsplanen för 2010. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2010-01-13 § 17 Dnr KS 2009/585 
Yttrande över detaljplan för Hult - ny Postterminal, Hallsbergs 
kommun 

Ärendebeskrivning 
Detaljplanens syfte är att utreda möjligheterna för att etablera en Postterminal i området. 
Den aktuella platsen har valts ut för sitt unika läge i direkt anslutning till Västra 
stambanan. 
 
Detta motiv är det främsta, till varför Posten vill etablera sig i Hallsberg. Syftet med att 
etablera en Postterminal i Hallsberg är att centralisera postsorteringen i mellansverige 
och att flytta över den långväga transporten av post från bil och flyg till den mer 
miljövänliga järnvägen. 
 
I ett yttrande den 29 december 2009 från stadsarkitekten framgår det att Kumla 
kommun lämnat yttrande den 12 oktober 2009, där ingen erinran fanns mot förslaget. 
Eftersom inga särskilda ändringar gjorts sedan programsamrådet finns därför inget att 
erinra mot samrådsförslaget. 

Förvaltningens förslag 
Kommunstyrelsen antar yttrande. 

Arbetsutskottets behandling 
Torbjörn Ahlin (C) föreslår att det framgår att Kumla kommun är positiv till 
samrådsförslaget. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag med tillägget från Torbjörn Ahlin (C). 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar yttrande med tillägget från Torbjörn Ahlin (C). 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2010-01-13 § 18 Dnr KS 2009/855 
Fastighetsreglering avs del av fastigheterna Blacksta 2:7, 1:3, N 
Sanna 7:3 

Ärendebeskrivning 
Tekniska kontoret har upprättat en överenskommelse om fastighetsreglering med ägarna 
till fastigheten Norra Sanna 7:3 som innebär byte av mark i Sannahed. Bytet sker med 
anledning av att fastigheten Norra Sanna 7:3 delvis ligger inom den primära 
skyddszonen för grundvattentäkten i Blacksta. Markområdena utgörs av jordbruksmark 
och impediment. 
 
Överenskommelsen innebär att Kumla kommun förvärvar del av fastigheten Norra 
Sanna 7:3, ca 7,5 ha och säljer del av fastigheterna Blacksta 2:7 och Blacksta 1:3, ca 6,6 
ha. Någon ersättning utgår inte. 

Förvaltningens förslag 
Kommunfullmäktige godkänner överenskommelsen om fastighetsreglering för köp av 
del av fastigheten Norra Sanna 7:3 och försäljning av del av fastigheterna Blacksta 2:7 
och Blacksta 1:3.  

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens förslag 
Enligt arbetsutskottets förslag. 



21 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2010-01-13 § 19 Dnr KS 2009/864 

Försäljning av del av fastigheten Kumla Kvarntorp 6:1 

Ärendebeskrivning 
Köpekontrakt har upprättats där Kumla kommun säljer del av fastigheten Kumla 
Kvarntorp 6:1 till Kumla Fastigheter AB.  
 
Köpesumma uppgår till 516 000 kronor. Ansökan om avstyckning görs i samband med 
köpet och det kommer att bildas en egen fastighet, om ca 12 900 kvm. Kumla 
Fastigheter AB övertar därmed det fortsatta ansvaret för att antingen riva eller rusta upp 
de byggnader som omfattas av avtalet.  

Förvaltningens förslag 
Kommunfullmäktige 
 
1. godkänner köpekontraktet gällande försäljning av del av fastigheten Kumla 
Kvarntorp 6:1, 
2. i investeringsbudgeten för kommunfullmäktige budgetera en inkomst om 516 000 kr 
för ovanstående fastighetsförsäljning. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens förslag 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2010-01-13 § 20 Dnr KS 2009/865 

Försäljning 2 av del av fastigheten Kumla Kvarntorp 6:1 

Ärendebeskrivning 
Ännu ett köpekontrakt har upprättats där Kumla kommun säljer del av fastigheten 
Kumla Kvarntorp 6:1 till Kumla Fastigheter AB. 
 
Köpesumma uppgår till 236 000 kronor. Ansökan om avstyckning görs i samband med 
köpet och det kommer att bildas en egen fastighet, om ca 5 900 kvm. Kumla Fastigheter 
AB övertar därmed det fortsatta ansvaret för att antingen riva eller rusta upp de 
byggnader som omfattas av avtalet.  

Förvaltningens förslag 
Kommunstyrelsen 
 
1. godkänner köpekontraktet gällande försäljning av del av fastigheten Kumla 
Kvarntorp 6:1, 
2. i investeringsbudgeten för kommunstyrelsen budgetera en inkomst om 236 000 kr för 
ovanstående fastighetsförsäljning. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen 
 
1. godkänner köpekontraktet gällande försäljning av del av fastigheten Kumla 
Kvarntorp 6:1, 
2. i investeringsbudgeten för kommunstyrelsen budgetera en inkomst om 236 000 kr för 
ovanstående fastighetsförsäljning. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2010-01-13 § 21 Dnr KS 2009/885 
Förslag till yttrande över remiss - tillstånd till 
restaurangkasinotillstånd Restaurang Spisen 

Ärendebeskrivning 
Kumla kommun mottog den 17 december 2009 en skrivelse från Lotteriinspektionen, 
där kommunen har givits tillfälle att yttra sig över en ansökan från restaurang Spisen, 
Kumla.  
Ansökan gällde tillstånd till restaurangkasinotillstånd. 
 
Kommunen avstår, från att yttra sig, men vill ändå framföra följande synpunkter: 
- kommunen har i grunden ej någon positiv inställning till att liknande tillstånd beviljas, 
men är av den åsikten att det inte har någon större betydelse vad kommunen har för 
uppfattning i tillståndsfrågan,  
- kommunen vill också framföra sin oro över den utbredning av olika typer av 
spelformer som sprider sig i samhället, inklusive restaurangkasinospel. 

Förvaltningens förslag 
Kommunstyrelsen 
 
1. avstår från att yttra sig, 
2. vill framföra följande synpunkter:  
 
- kommunen har i grunden ej någon positiv inställning till att liknande tillstånd beviljas, 
men är av den åsikten att det inte har någon större betydelse vad kommunen har för 
uppfattning i tillståndsfrågan,  
- kommunen vill också framföra sin oro över den utbredning av olika typer av 
spelformer som sprider sig i samhället, inklusive restaurangkasinospel. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen 
 
1. avstår från att yttra sig, 
2. vill framföra följande synpunkter:  
 
- kommunen har i grunden ej någon positiv inställning till att liknande tillstånd beviljas, 
men är av den åsikten att det inte har någon större betydelse vad kommunen har för 
uppfattning i tillståndsfrågan,  
- kommunen vill också framföra sin oro över den utbredning av olika typer av 
spelformer som sprider sig i samhället, inklusive restaurangkasinospel. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2010-01-13 § 22 Dnr KS 2009/726 

Ansökan om partistöd från Sverigedemokraterna 

Ärendebeskrivning 
Kumla kommun mottog den 28 oktober en begäran om utbetalning av partistöd för år 
2007-2009 från Sverigedemokraterna vilket kompletterades med ytterligare underlag 
den 24 november 2009.  
 
Skrivelsen är underskriven av bland andra David Kronlid, ordförande och firmatecknare 
för Sverigedemokraterna.  
 
Administrativ chef Hans Boskär menar i en tjänsteskrivelse daterat den 7 december 
följande:  
För att vara berättigad till partistöd måste partierna uppfylla tre kriterier; 1. haft anmälda 
kandidater till kommunfullmäktigevalet, 2. utgör juridisk person, 3. varit representerat 
vid minst hälften av kommunfullmäktiges sammanträden under året före bidragsåret. 
 
Dessa regler antogs innan kommunfullmäktigevalet år 2004 och som gäller fr.o.m. den 
1 januari 2005. 
 
Första året efter ett val till kommunfullmäktige gäller inte regel 3 för nytillkommande 
partier.  
 
För att ha rätt till partistöd fr.o.m. år 2007 skulle partiet på eget initiativ har ansökt om 
partistöd innan årets utgång samt talat om vart partistödet ska utbetalas. Detta har inte 
Sverigedemokraterna gjort. Syftet med att bidraget utbetalas två gånger om året är för 
att partistödet ska användas till den pågående partiverksamheten som är knuten till 
kommunen. Kumla kommun anser det därför orealistiskt att betala ut partistöd 
retroaktivt då syftet med partistöd därmed förfaller.  
 
För år 2008 och år 2009 uppfylls inte regel 3 då Sverigedemokraterna inte har någon 
representation i kommunfullmäktige då de två valda kandidaterna har frånsagt sig 
uppdraget därmed förfaller rätten till partistöd även för dessa år. 

Förvaltningens förslag 
Kommunstyrelsen 
 
1. avslår Sverigedemokraternas begäran om utbetalning av partistöd för år 2007,  
2. avslår Sverigedemokraternas begäran om utbetalning av partistöd för år 2008-2009, 
3. anser att Sverigedemokraterna inte uppfyller villkoren för partistöd varför Kumla 
kommun inte utbetalar något partistöd till dem för år 2010. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelsen 2010-01-13 § 22 Dnr KS 2009/726 

forts. Ansökan om partistöd från Sverigedemokraterna 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen 
 
1. avslår Sverigedemokraternas begäran om utbetalning av partistöd för år 2007,  
2. avslår Sverigedemokraternas begäran om utbetalning av partistöd för år 2008-2009, 
3. anser att Sverigedemokraterna inte uppfyller villkoren för partistöd varför Kumla 
kommun inte utbetalar något partistöd till dem för år 2010. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2010-01-13 § 23 Dnr  

Anmälan av arbetsutskottets och gymnasieutskottets protokoll 

Ärendebeskrivning 
Anmälan av beslut genom protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den  
24 november, 1 december, 15 december samt gymnasieutskottet den 23 november och 
14 december 2009. 

Förvaltningens förslag 

Kommunstyrelsen lägger protokollen till handlingarna. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen lägger protokollen till handlingarna. 

 


