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Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2010-10-06, klockan 17:00-17:30 
  
Beslutande Lennart Eriksson (S) Elisabeth Berglund (V) 
 Katarina Hansson (S) Torbjörn Ahlin (C) 
 Björn Eriksson (S) Per Holm (KD) 
 Carl-Gustav Thunström (S) Linda Axäng (FP) 
 Sölve Persson (S) Maria Haglund (M) 
 Gunnel Kask (S) Mats Hellgren (M) 
    
Närvarande Dan-Åke Moberg (S)  
tjg ers   
   
Närvarande Christer Thörner (S) Jan Engman (C) 
ej tjg ers Sten Persson (S) Katrin Tensmyr (FP) 
 Bert Eriksson (S)   
   
Övriga Annika Hallberg, kommundirektör  Ola Bosshammar, Kumla mot narkotika  

§ 144 
  Ann-Marie Vanhanarkaus, 

kommunsekreterare 
 

Sekreterare ...................................................... §§ 144-154 
 Ann-Marie Vanhanarkaus  

 

Ordförande ...................................................... 
 Lennart Eriksson (S) 

 

Justerare ...................................................... 
 Maria Haglund (M) 

 

Anslag/Bevis 

Protokoll är justerat 
 

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen 
  
Sammanträdesdatum 2010-10-06 

 

Datum för 
uppsättande 

2010-10-11 Datum för nedtagande 2010-11-02 
 

Förvaringsplats Kommunledningskontoret 
  
Underskrift ...................................................... 
 Ann-Marie Vanhanarkaus 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2010-10-06 § 144 Dnr KS 2010/27 

Lägesrapport från Kumla mot narkotika 

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

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2010-10-06 § 145 Dnr KS 2010/444 

Medborgarförslag - ungdomscafé 

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har den 27 maj lämnats från ett antal ungdomar som gärna vill ha 
ett ungdomscafé i Kumla. 
 
Kommunfullmäktige har den 14 juni § 83 remitterat medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Efter uppdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott har kultur- och fritidsnämnden 
lämnat förslag till yttrande daterat den 18 augusti där det bland annat framgår att kultur- 
och fritidsnämnden välkomnar privata initiativ, speciellt av ungdomar och bistår gärna 
med råd och vägledning. Det kommunen kan bidra med är bidrag till föreningar som 
driver fritidsgårdar eller annan ungdomsverksamhet. 
 
I centrala Kumla finns ett aktivitetshus där ungdomar kan vara med och påverka 
utformningen. Planer finns att så småningom öppna en fritidsgård som är öppet alla 
dagar. Då kommer det troligtvis att öppnas ett café där. 

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige 
 
1. antar kultur- och fritidsnämndens yttrande, 
 
2. beslutar att medborgarförslaget därmed är besvarat. 

Arbetsutskottets behandling 
Yrkande 
Maria Haglund (M) hänvisar till Herje Fahlén (FP) yrkande på kultur- och 
fritidsnämndens sammanträde den 8 september som lyder att kultur- och fritidsnämnden 
beslutar att frågan om ett ungdomscafé behöver ses över då befintliga caféer inte möter 
de önskemål våra ungdomar har vare sig rörande öppettider, lokal eller åldersgrupp. Att 
hänvisa till Café ó le och fritidsgårdarna i alla motionssvar är inte tillräckligt. Det finns 
en grupp ungdomar som inte passar in i någon av dessa miljöer. Café ó le i biblioteket är 
ju snarare en samlingsplats för kommunens äldsta invånare än ett ungdomscafé. Därför 
tycker vi medborgarförslaget behöver ett positivt gensvar där vi ser över möjligheter att 
hitta en lämplig plats för ett riktigt ungdomscafé. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet beslutar enligt 
förslag. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen                      2010-10-06             § 145              Dnr KS 2010/444 
forts. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag. 
 
Reservation 
Maria Haglund (M) reserverar sig till förmån för sitt yrkande. 

Kommunstyrelsens behandling 
Yrkande 
Maria Haglund (M) hänvisar till Herje Fahlén (FP) yrkande på kultur- och 
fritidsnämndens sammanträde den 8 september som lyder att kultur- och fritidsnämnden 
beslutar att frågan om ett ungdomscafé behöver ses över då befintliga caféer inte möter 
de önskemål våra ungdomar har vare sig rörande öppettider, lokal eller åldersgrupp. Att 
hänvisa till Café ó le och fritidsgårdarna i alla motionssvar är inte tillräckligt. Det finns 
en grupp ungdomar som inte passar in i någon av dessa miljöer. Café ó le i biblioteket är 
ju snarare en samlingsplats för kommunens äldsta invånare än ett ungdomscafé. Därför 
tycker vi medborgarförslaget behöver ett positivt gensvar där vi ser över möjligheter att 
hitta en lämplig plats för ett riktigt ungdomscafé. 
 
Linda Axäng (FP) och Torbjörn Ahlin (C) yrkar bifall till Maria Haglunds (M) yrkande. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på yrkanden och finner att arbetsutskottet beslutar enligt 
förslag. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige 
 
1. antar kultur- och fritidsnämndens yttrande, 
 
2. beslutar att medborgarförslaget därmed är besvarat. 
 
Reservation 
Maria Haglund (M), Torbjörn Ahlin (C), Per Holm (KD), Linda Axäng (FP) och Mats 
Hellgren (M) reserverar sig till förmån för Maria Haglunds (M) yrkande. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2010-10-06 § 146 Dnr KS 2010/339 
Medborgarförslag - iordningsställande av vattendamm i 
Smedstorp 

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har den 27 april lämnats om att göra i ordning vattendammen i 
Smedstorp. 
 
Kommunfullmäktige har den 17 maj § 72 remitterat medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
I medborgarförslaget står det bland annat att anläggandet av en vattendamm i Smedstorp 
påbörjades för ett antal år sedan men att dammen inte fungerat såsom det var tänkt. 
Förslagsställaren förslår att dammen nu görs i ordning enligt den ursprungliga tanken. 
 
Efter uppdrag från kommunstyrelsen arbetsutskott 1 juni har tekniska kontoret och 
kultur- och fritidsnämnden lämnat förslag till yttrande daterat den 17 augusti där det 
bland annat framgår att avsikten med dammen var och är att vattnet ska filtreras. I 
dammen i Smedstorp ligger ett sandfilter på botten där vattnet filtreras innan det går ut i 
vattendraget som leder till Kumlaån. Partiklarna stannar kvar och sedimenteras i 
dammen medan det renare vattnet slussas ur dammen. 
 
Kumla kommun har för avsikt att ur estetisk synpunkt så långt det är möjlig sköta 
kommunens markområde kring dammen på samma premisser som kommunens övriga 
grönytor. 

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige 
 
1. antar tekniska kontoret och kultur- och fritidsnämndens yttrande, 
 
2. beslutar att medborgarförslaget därmed är besvarat. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige 
 
1. antar tekniska kontoret och kultur- och fritidsnämndens yttrande, 
 
2. beslutar att medborgarförslaget därmed är besvarat. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2010-10-06 § 147 Dnr KS 2010/570 

Avtal - etablering av ridskoleverksamhet i Sickelsta, Kumla 

Ärendebeskrivning 
Kumla kommun har som ambition att uppföra ett nytt ridhus i kommunal regi samtidigt 
som man eftersträvar att verksamheten kan drivas av en fristående entreprenör.  
 
I avvaktan på ett kommande ridhus utformning och omfattning i stallar, ridhus m m har 
för en begränsad tid om tre år träffats ett avtal med en ridskola under bildande för att 
från och med innevarande höst kunna erbjuda ca 90 ridlektioner per vecka för i första 
hand elever i åldern 12 till 18 år.  
 
Verksamheten kommer att bedrivas i anslutning till befintligt stall och ridhus i 
Sickelsta. 
 
Vid kommunstyrelsen den 8 september beslutade densamma, felaktigt att godkänna 

avtalet. I avtalet står att "Denna överenskommelse gäller under förutsättning att 

kommunfullmäktige i särskilt beslut godkänner densamma".  
 
Mot bakgrund av detta föreslår kommunledningskontoret att kommunstyrelsen ändrar 
sitt beslut. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige 
 
1. godkänner avtal med Sickelsta Ryttarcenter org.nr.556813-0974, 
  
2. uppdrar åt kultur- och fritidsnämnden att inom ramen för tillgängliga medel i 2010 
    års budget utge ersättning för innevarande år, 
 
3. remitterar ärendet till budgetberedningen för övriga år och dess finansiering varefter 
    fullmäktige i samband med fastställande av 2011 års budget godkänner avtalet i sin 
    helhet.   
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2010-10-06 § 148 Dnr KS 2010/638 

Delårsrapport - Kumla Fastigheter AB 

Ärendebeskrivning 
Kumla Fastigheter AB har den 3 september överlämnat delårsrapport för perioden 
januari till och med juni 2010. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner delårsrapport från Kumla Fastigheter AB. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner delårsrapport från Kumla Fastigheter AB. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2010-10-06 § 149 Dnr KS 2010/642 

Fastighetsköp Sotaren 7 

Ärendebeskrivning 
Köpekontrakt har upprättats där Kumla kommun köper fastigheten Kumla Sotaren 7. 
Fastighetens areal utgör 1 440 kvm och är bebyggd med ett enbostadshus med adress 
Vattugatan 28. Köpesumma 810 000 kr. 
 
Fastigheten är belägen mellan minigolfbanan och entrén till Djupadalsbadet och har en 
strategisk placering för utvecklingen av Kumlasjöområdet. Kommunen är ägare till de 
omgivande fastigheterna Sotaren 6 och Kumla 11:1.  

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att godkänna köpekontraktet gällande köp av 
fastigheten Kumla Sotaren 7 och att i investeringsbudgeten för kommunfullmäktige 
anslå 810 000 kr för ovanstående fastighetsköp. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige föreslås besluta att godkänna köpekontraktet gällande köp av 
fastigheten Kumla Sotaren 7 och att i investeringsbudgeten för kommunfullmäktige 
anslå 810 000 kr för ovanstående fastighetsköp. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2010-10-06 § 150 Dnr KS 2010/662 

Fastighetsförsäljning del av Axeln 4 

Ärendebeskrivning 
Köpekontrakt har upprättats där Kumla kommun säljer del av fastigheten Kumla Axeln 
4 till Kumla Fastigheter AB. Köpesumma 271 000 kronor. Fastighetens är belägen i 
Södra Via industriområde, arealen utgör 3 872 kvm och är obebyggd. På fastigheten ska 
Kumla Fastigheter AB uppföra lokal för uthyrning till företag. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna köpekontraktet gällande försäljning av del av 
Axeln 4 och att i investeringsbudgeten för kommunstyrelsen budgetera en inkomst om 
271 000 kronor för ovanstående försäljning.  

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna köpekontraktet gällande försäljning av del av 
Axeln 4 och att i investeringsbudgeten för kommunstyrelsen budgetera en inkomst om 
271 000 kronor för ovanstående försäljning.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2010-10-06 § 151 Dnr KS 2009/578 

Remiss - Ny ägarmodell för Länstrafiken Örebro 

Ärendebeskrivning 
Örebro läns landsting har överlämnat en remiss avseende utredning om utveckling, 
styrning, ägande och finansiering av länstrafiken i Örebro län.  
 
Kumla kommun har tidigare yttrat sig i frågan i december 2009. Av det yttrandet 
framgår bland annat Kumla kommun är positiv till ett ändrat ägarförhållande. Vidare 
framgår att Kumla kommun anser det viktigt att under 2010 behålla den 
kommunrepresentation i styrelsen som finns idag tills det finns ett färdigt förslag att ta 
ställning till, även om detta medför att en styrelse väljs för bara ett år. 
 
Örebro läns landsting önskar att få svar på remissen senast den 15 oktober. 
 
Efter uppdrag från arbetsutskottet den 24 augusti har kommundirektören och 
administrativa chefen lämnat förslag till yttrande där det framgår bland annat att ett 
säkerställande av det politiska inflytandet återfinns i förslaget genom att 
trafikhuvudmannaansvaret överförs till landstinget och att det där tillskapas en särskild 
nämnd för denna uppgift. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar förslag till yttrande. 

Arbetsutskottets behandling 

Yrkande 
Maria Haglund (M) lämnar ett skriftligt yrkande, bilaga till protokollet. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet beslutar enligt 
förslag. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag. 
 
Reservation 
Maria Haglund (M) reserverar sig till förmån för sitt yrkande. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen                        2010-10-06            § 151               Dnr KS 2009/578 
forts. 

Kommunstyrelsens behandling 
Yrkande 
Maria Haglund (M) lämnar ett skriftligt yrkande, bilaga till protokollet. 
 
Torbjörn Ahlin (C) och Linda Axäng (FP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt arbetsutskottets förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antar förslag till yttrande. 
 
Reservation 
Maria Haglund (M) och Mats Hellgren (M) reserverar sig till förmån för sitt yrkande. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2010-10-06 § 152 Dnr KS 2010/260 

Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag 

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 4 oktober 
finns en motion och tio medborgarförslag obesvarade. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2010-10-06 § 153 Dnr KS 2010/353 

Nämndernas månadsrapporter till kommunstyrelsen oktober 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har inkommit med rapport för september till kommunstyrelsen 
avseende utfall på drift- och investeringsbudgeten.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, barn- och 
utbildningsnämnden och socialnämnden har inkommit med rapport för augusti till 
kommunstyrelsen avseende utfall på drift- och investeringsbudgeten. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen lägger månadsrapporterna till handlingarna. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen lägger månadsrapporterna till handlingarna. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2010-10-06 § 154 Dnr  

Anmälan av arbetsutskottets och gymnasieutskottets protokoll 

Ärendebeskrivning 
Anmälan av beslut genom protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 7 och 21 
september och gymnasieutskottet den 30 augusti. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen lägger protokollen till handlingarna. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen lägger protokollen till handlingarna. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

Bilaga till kommunstyrelsens protokoll den 6 oktober 2010 § 151. 
 
2010-10-05 
 
Reservation 
Ang. utredning om utveckling, styrning, ägande och finansiering av länstrafiken i Örebro län  
 
Kollektivtrafiken är viktig för en fungerande region och fungerande kommuner. Buss, tåg och 
flygtrafik är viktiga för hur länets kommuner kan och ska utvecklas. Enligt vår uppfattning är det 
därför både naturligt och viktigt att länets kommuner har ett fortsatt beslutande och inflytande 
över länstrafiken i Örebro län. 
 
Förslaget med Landstinget som ensam ansvarig och beslutande efter en skatteväxling ställer i 
praktiken länets kommuner utan inflytande över trafiken. Det är inte bra och skapar stora risker 
för framtida konflikter. 
 
Dagens modell innebär att respektive kommun svarar för delar av kostnaderna för den trafik som 
berör den egna kommunen. Det skapar stor möjlighet för varje enskild kommun att förändra och 
påverka trafiken genom att trafik kan köpas till eller väljas bort. Det ger också en direkt koppling 
mellan trafikomfattning och kostnad för kommunen vilket är bra och tvingar kommunerna att 
göra nödvändiga prioriteringar. 
 
Den föreslagna modellen leder i stället till ett mycket starkt kostnadstryck på landstinget eftersom 
kostnaderna för varje utökning i trafiken kommer att bäras av landstinget. Modellen riskerar att 
leda till att sjukvården går miste om nödvändiga resurser. Systemet blir också trögt eftersom den 
kommun som ser ett starkt behov av ökad trafik tvingas övertyga hela länet om varje föreslagen 
förändring. 
 
Den föreslagna skatteväxlingen leder vidare till att länet förlorar 3,8 miljoner pga. skilda 
garantinivåer i skatteutjämningssystemet för kommuner respektive landsting. 
 
 
Vi förordar i stället en fortsatt gemensam finansiering där länets kommuner tillsammans med 
landstinget fortsatt svarar för ett gemensamt ägande av Länstrafiken. Vi förordar också en 
finansieringsmodell där berörd kommun svarar för del av den trafik som berör kommunen medan 
länsgemensam trafik som ex flyg fortsatt finansieras efter befolkningstal.  
 
Vi anser också att antalet ledamöter i Länstrafikens styrelse bör minskas för att möjliggöra ett 
effektivare arbete. 
 
Ett alternativ för ny kollektivtrafikmyndighet kan vara att organiseras i form av en gemensam 
nämnd där samtliga kommuner ges medbestämmande, alternativt ligga inom Regionförbundet där 
samliga kommuner är medlemmar. 
 
 
Maria Haglund (M) 


