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Kommunstyrelsen 2011-05-04 § 76 Dnr KS 2011/585 

Kvartalsrapport Kumla mot narkotika 

Ärendebeskrivning 
Kumla mot narkotika lämnar en muntlig lägesbeskrivning tillsammans med den skrivna 
kvartalsrapporten.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen lägger kvartalsrapporten till handlingarna. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen lägger kvartalsrapporten till handlingarna. 
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Kommunstyrelsen 2011-05-04 § 77 Dnr  

Information om brottsförebyggande rådets arbete 

Ärendebeskrivning 
Brottsförebyggande rådets styrgrupp vill förbättra kommuninvånarnas möjligheter att 
rapportera, fråga och lämna förslag om säkerheten och tryggheten i kommunen. 
Arbetsnamnet för detta är Säkerhets- och trygghetslinje och kommer att införas på 
hemsidan.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
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Kommunstyrelsen 2011-05-04 § 78 Dnr KS 2011/574 
Månadsrapporter för kommunstyrelsens verksamheter april 
2011 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens verksamheter har inkommit med månadsrapport avseende april 
månads preliminära utfall på drift- och investeringsbudgeten. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen lägger månadsrapporterna till handlingarna. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen lägger månadsrapporterna till handlingarna. 
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Kommunstyrelsen 2011-05-04 § 79 Dnr KS 2011/573 

Nämndernas månadsrapporter mars 2011 

Ärendebeskrivning 
Samtliga nämnder har inkommit med rapport för mars till kommunstyrelsen avseende 
utfall på drift- och investeringsbudgeten. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen lägger rapporterna till handlingarna. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen lägger rapporterna till handlingarna. 
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Kommunstyrelsen 2011-05-04 § 80 Dnr KS 2011/549 

Tillsättande av ekonom vid kommunledningskontoret 

Ärendebeskrivning 
Johan Hultgren, ekonomichef föreslår att Ewa Rodenfeldt tillsvidareanställs som 
ekonom vid kommunledningskontoret. Ewas uppdrag blir att fungera som 
socialförvaltningens ekonom. Tjänsten tillträdes efter överenskommelse. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen anställer Ewa Rodenfeldt med tillträde enligt överenskommelse. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen anställer Ewa Rodenfeldt med tillträde enligt överenskommelse. 



7 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2011-05-04 § 81 Dnr KS 2011/461 

Nominering av person från Ideell sektor - Leader Gränslandet 

Ärendebeskrivning 
Varje kommun har möjlighet att låta sig representeras av sex personer i föreningen 
Leader Gränslandet. Den ideella, offentliga respektive den privata sektorn ska ha lika 
vikt i leader och därmed ha två representanter var. 
 
Föreningen består av föreningsstämma, Lokal AktionsGrupp (LAG) samt av VU. I 
LAG har varje kommun möjlighet att låta sig representeras av tre personer och vardera 
kommunen har en plats i VU. 
 
Kumla kommuns representant för ideell sektor har, under perioden våren 2009 – våren 
2011, varit Leif Göthberg (LAG).  
 
Leif Göthberg står till förfogande för ny period som representant för ideell sektor.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen nominerar en person med uppdrag att representera Kumla kommuns 
ideella sektor i Leader Gränslandet. 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunstyrelsen nominerar Leif Göthberg med uppdrag att representera Kumla 
kommuns ideella sektor i Leader Gränslandet. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen nominerar Leif Göthberg med uppdrag att representera Kumla 
kommuns ideella sektor i Leader Gränslandet. 
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Kommunstyrelsen 2011-05-04 § 82 Dnr KS 2010/406 

Resepolicy med tillhörande handlingsplan samt riktlinjer 

Ärendebeskrivning 
Vid arbetsutskottet sammanträde den 23 november återremitterades förslag till 
resepolicy samt tillhörande handlingsplan för vidare beredning. 
 
Förslaget har tidigare skickats ut på förvaltningsremiss under perioden 20 augusti till 1 
oktober. De synpunkter som lämnades under remisstiden har arbetats in i förslaget till 
policy samt handlingsplan.  
 
Dokument reglerar tjänsteresor och gäller för anställda och politiker i Kumla kommun. 
Syftet med policyn är att skapa mer kostnadseffektiva, miljöanpassade och säkrare resor 
samt att minska antalet tjänsteresor som sker med egen bil och att styra mot cykel, 
kollektivtrafik eller poolbil. Förslaget har nu reviderats utifrån de synpunkter som 
lämnades av arbetsutskottet.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar resepolicy för Kumla kommun med riktlinjer för tjänsteresor 
och handlingsplan för hållbara tjänsteresor. 

Arbetsutskottets behandling 
Christina Örnebjär (FP) yrkar  
 
1. bifall till förslaget  
 
2. på en förändring på sidan 3, andra styckets andra mening till att istället lyda "De  
    kommunägda bilarna ska utrustas med hastighetsövervakning och alkolås och samtal  
    i telefon under bilkörning ska endast ske i undantagsfall". 
 
3. på en förändring av på sidan 5, under rubriken "Övrigt tänkvärt" 5 styckets andra  
    meningen istället ska lyda "Vid bilkörning får endast samtal i mobiltelefon föras i  
    undantagsfall". 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunstyrelsen  
 
1. antar resepolicy för Kumla kommun, 
 
2. antar riktlinjer för tjänsteresor,  
 
3. antar handlingsplan för hållbara tjänsteresor,     forts 
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4. ändrar sidan 3, andra styckets andra mening till att istället lyda "De kommunägda  
    bilarna ska utrustas med hastighetsövervakning och alkolås och samtal i telefon under 
    bilkörning ska endast ske i undantagsfall". 
 
5. ändrar sidan 5, under rubriken "Övrigt tänkvärt" 5 styckets andra mening till "Vid  
    bilkörning får endast samtal i mobiltelefon föras i undantagsfall". 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen  
 
1 antar resepolicy för Kumla kommun, 
 
2. antar riktlinjer för tjänsteresor,  
 
3. antar handlingsplan för hållbara tjänsteresor. 
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Kommunstyrelsen 2011-05-04 § 83 Dnr KS 2011/446 
Samverkansavtal mellan kommunerna och landstinget i Örebro 
län inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, elevhälsa och 
skolhälsovård 

Ärendebeskrivning 
Maritgruppen har vid sammanträde den 10 mars 2011 beslutat att rekommendera 
landstinget och kommunerna att anta samverkansavtal, reviderat 2011-03-10, mellan 
kommunerna och landstinget i Örebro län inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, 
elevhälsa och skolhälsovård 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner avtal mellan Kumla kommun och Örebro län inom hälso- 
och sjukvård, socialtjänst, elevhälsa och skolhälsovård.  

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag till beslut.  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner avtal mellan Kumla kommun och Örebro län inom hälso- 
och sjukvård, socialtjänst, elevhälsa och skolhälsovård.  
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Kommunstyrelsen 2011-05-04 § 84 Dnr KS 2011/395 

Försäljning av fastigheten Kumla Fåret 42 

Ärendebeskrivning 
Köpekontrakt har upprättats där Kumla kommun säljer fastigheten Kumla Fåret 42 till 
Jan Wadsten. Köpesumma 600 000 kronor, tillträdesdag är 2011-04-15. Fastighetens 
areal utgör 273 kvm och är bebyggd med ett radhus. Bostaden, om 61 kvm, har 
renoveringsbehov och är handikappanpassad. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen, 
 
1. godkänner köpekontraktet gällande försäljningen av fastigheten Kumla Fåret 42, 
 
2. intäkterna från försäljningen av fastigheten, Fåret 42, går till att finansiera rivning av  
    vissa av kommunens hus för att möjliggöra framtida exploateringar. 

Arbetsutskottets behandling 
Arbetsutskottet föreslår att punkt två plockas bort.  

Arbetsutskottets förslag 
Kommunstyrelsen godkänner köpekontraktet gällande försäljningen av fastigheten 
Kumla Fåret 42. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner köpekontraktet gällande försäljningen av fastigheten 
Kumla Fåret 42. 
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Kommunstyrelsen 2011-05-04 § 85 Dnr KS 2011/396 

Försäljning av fastigheten Kumla Gnagaren 27 

Ärendebeskrivning 
Köpekontrakt har upprättats där Kumla kommun säljer fastigheten Kumla Gnagaren 27 
med adress Järnvägsgatan 47 i Kumla till Kerstin Arvestål och Jörgen Martinsson. 
Köpesumman uppgår till 370 000 kronor. Tomtens areal utgör 1 210 kvm och är 
obebyggd. Köparna har för avsikt att bebygga fastigheten med ett bostadshus. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner köpekontraktet gällande försäljning av Kumla Gnagaren 
27 och att i investeringsbudgeten för kommunstyrelsen budgetera en inkomst om 370 
000 kr för ovanstående försäljning. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag till beslut.  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner köpekontraktet gällande försäljning av Kumla Gnagaren 
27 och att i investeringsbudgeten för kommunstyrelsen budgetera en inkomst om 370 
000 kr för ovanstående försäljning. 
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Kommunstyrelsen 2011-05-04 § 86 Dnr KS 2011/595 

Kommunens reglerings- och saneringsfastigheter 

Ärendebeskrivning 
Kommunfastigheter har den 23 februari 2011 upprättat en plan för kommunens 
reglerings- och saneringsfastigheter. I planen ges förslag och synpunkter på åtgärder i 
form av rivning, upprustning, bevarande, försäljning m.m. från kommunfastigheter, 
tekniska kontoret, plan- och byggavdelningen samt näringslivsdirektören. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar planen för reglerings- och saneringsfastigheter. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar planen för reglerings- och saneringsfastigheter. 
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Kommunstyrelsen 2011-05-04 § 87 Dnr KS 2008/54 
Svenska Skifferoljeaktiebolagets ansökan om 
undersökningstillstånd enligt minerallagen avseende Kvarntorp 
nr 7  

Ärendebeskrivning 
Kumla kommun har den 12 september 2010 överklagat Förvaltningsrättens dom att 
bevilja Svenska Skifferoljeaktiebolaget undersökningstillstånd för Kvarntorp 7. 
 
Kammarrätten i Sundsvall meddelar inte prövningstillstånd till Kumla kommun och 
Förvaltningsrättens dom står fast. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen överklagar kammarrättens beslut. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag till beslut.  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen överklagar kammarrättens beslut. 
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Kommunstyrelsen 2011-05-04 § 88 Dnr KS 2008/28 
Svenska Skifferoljeaktiebolagets ansökan om 
undersökningstillstånd enligt minerallagen 

Ärendebeskrivning 
Kumla kommun skickade den 12 september 2010 en överklagan till Kammarrätten i 
Sundsvall angående upphävning av Bergstatens beslut in att förlänga Svenska 
Skifferoljeaktiebolagets undersökningstillstånd för Kvarntorp nr 5. 
 
Kammarrätten beslutade att inte meddela prövningstillstånd för Kumla kommun och att 
förvaltningsrättens avgörande står fast.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen överklagar kammarrättens beslut. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens behandling 
Kommunstyrelsen överklagar kammarrättens beslut. 
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Kommunstyrelsen 2011-05-04 § 89 Dnr KS 2011/566 

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 

Ärendebeskrivning 
Taxan för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område ändrades senast av 
kommunfullmäktige i december år 2007.  Föreligger förslag från den 18 januari 2011 
till ändring av taxan så att taxebilaga två kompletteras med fler typer av verksamheter. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige justerar taxan enligt 
förslag från den 18 januari 2011. Ändringen gäller från 1 juni. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige justerar taxan enligt förslag från den 18 januari 2011. Ändringen 
gäller från 1 juni. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige justerar taxan enligt förslag från den 18 januari 2011. Ändringen 
gäller från 1 juni. 
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Kommunstyrelsen 2011-05-04 § 90 Dnr KS 2011/338 

Klimatprogram med handlingsplan 

Ärendebeskrivning 
Miljöavdelningen har upprättat ett förslag till klimatprogram samt en handlingsplan som 
är direkt kopplad till klimatprogrammet. Programmet är framarbetat i samarbete med 
Regionförbundet i Örebro län, som har gjort en nulägesbeskrivning. 
 
Klimatprogrammet avser Kumla kommuns verksamheter inklusive de kommunägda 
bolagen Kumla Bostäder AB och Kumla Fastigheter AB. Målen som satts upp i 
klimatprogrammet kompletterar Kumla kommuns miljöprogram och är anpassade 
främst till det regionala och nationella miljökvalitetsmålet ”Begränsad klimatpåverkan”. 
   
Miljö- och byggnadsnämnden har haft klimatprogrammet samt handlingsplanen ute på 
remiss under tiden 22 juni – 1 november 2010.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar förslag till handlingsplan under förutsättning att 
kommunfullmäktige antar förslag till klimatprogram. 
 
Kommunfullmäktige antar förslag till Klimatprogram. 

Arbetsutskottets beslut 
Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar förslag till handlingsplan under förutsättning att 
kommunfullmäktige antar förslag till klimatprogram. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige antar förslag till Klimatprogram. 
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Kommunstyrelsen 2011-05-04 § 91 Dnr KS 2011/546 

Taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet 

Ärendebeskrivning 
Från och med den 2 maj 2011 träder en ny plan- och bygglag ikraft. Den nya 
lagstiftningen kräver att taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet ändras. Vår 
nuvarande taxa bygger på Sveriges kommuner och landstings (SKL) taxa och som följd 
av den nya lagstiftningen har SKL tagit fram ett nytt taxeförslag.   

Miljö- och byggnadsnämndens förslag 
Kommunfullmäktige  
 
1. antar taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet, 
 
2. antar den nya taxan gäller omgående för ärenden efter den 23 maj 2011, 
 
3. taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet, antagen av kommunfullmäktige  
    den 19 december 2005, § 118 gäller för ärenden som inkommit före den 23 maj 2011, 
 
4. besluta att N-faktor bestäms till 1,0. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förlag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige  
 
1. antar taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet, 
 
2. antar den nya taxan gäller omgående för ärenden efter den 23 maj 2011, 
 
3. taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet, antagen av kommunfullmäktige  
    den 19 december 2005, § 118 gäller för ärenden som inkommit före den 23 maj 2011, 
 
4. besluta att N-faktor bestäms till 1,0. 
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Kommunstyrelsen 2011-05-04 § 92 Dnr KS 2011/214 
Ålderspension för förtroendevalda med deltidsuppdrag efter 
samordning med allmän pension 

Ärendebeskrivning 
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting beslöt vid sammanträde de 17 
december 2010 att förändra bestämmelserna för ålderspension till förtroendevalda med 
deltidsuppdrag efter samordning med allmän pension. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar nya pensionsbestämmelser för förtroendevalda med 
deltidsuppdrag. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige antar förslag till reviderade ”Bestämmelser om pension och 
avgångsersättning för förtroendevalda i Kumla kommun”.  
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Kommunstyrelsen 2011-05-04 § 93 Dnr KS 2011/468 

Årsredovisning 2010 - Stiftelsen Nygårdshemmet 

Ärendebeskrivning 
Stiftelsen Nygårdshemmet har överlämnat årsredovisning för år 2010. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner stiftelsen Nygårdshemmets årsredovisning för 
verksamhetsåret 2010. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige godkänner stiftelsen Nygårdshemmets årsredovisning för 
verksamhetsåret 2010. 
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Kommunstyrelsen 2011-05-04 § 94 Dnr KS 2010/783 
Svar på motion - "köttfri måndag i skolan och annan kommunal 
verksamhet (exkl. äldrevård)" 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har den 15 november 2010 överlämnat motionen ”köttfri måndag i 
skolan och annan verksamhet”, skriven av Mats Gunnarsson (MP), till 
kommunstyrelsen för beredning.  
I motionen hänvisas till rapporter om den påverkan som köttproduktionen har på 
klimatet. Vidare lyfts Östersunds kommun fram som exempel på kommun som beslutat 
införa en köttfri dag per vecka.  
Mats Gunnarsson (MP) föreslår, mot bakgrund av detta, att kommunen inför konceptet 
köttfri måndag i skolan och annan kommunal verksamhet (exklusive äldrevård). 
Tekniska kontoret har av kommunstyrelsens arbetsutskott, den 16 november 2010, fått i 
uppdrag att lämna förslag till yttrande. 
Tekniska kontoret har den 28 mars 2011 lämnat förslag till yttrande. 
Av yttrandet framgår att konceptet ”en köttfri dag varannan vecka” har införts under 
början av år 2011. Mats Gunnarssons (MP) förslag, om att införa en köttfri dag varje 
vecka är angeläget, med tanke på boskapssektorns påverkan på klimatet, men det är 
även viktigt med en acceptans bland eleverna för vegetarisk kost. Om de tar emot 
konceptet ”en köttfri dag varannan vecka” på ett positivt sätt är det rimligt att se över 
om konceptet kan utsträckas till ”en köttfri dag varje vecka”. 
Av yttrandet framgår vidare att en temadag om vegetarisk kost ska hållas i början av 
läsåret 2011/2012, då tillfälle kommer att ges till att provsmaka olika vegetariska rätter 
samt med lektion där kostens klimatpåverkan tas upp. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige 
 
1. antar yttrandet, 
 
2. anser att motionen därmed är besvarad, 
 
3. ger tekniska kontoret i uppdrag att till kommunstyrelsens möte i juni 2011 lämna en  
    redovisning av hur konceptet ”en köttfri dag varannan vecka” har tagits emot av  
    eleverna, 
 
4. ger tekniska kontoret och barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att anordna en 
    temadag om vegetarisk kost i början av läsåret 2011/2012. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag till beslut.    
           forts 
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Kommunstyrelsens behandling 
Jan Engman (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag samt yrkar på ett tillägg i 
yttrande under rubriken ”klimatpåverkan” ”andra sektorer såsom resande, boende samt 
övrigt bidrar till befintliga utsläpp av växthusgaser”. 
 
Lennart Eriksson (S) yrkar avslag på tilläggsyrkande. 
 
Proposition 

Ordförande ställer proposition på tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen 
beslutar att föreslå kommunfullmäktige enligt arbetsutskottets förslag. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige 
 
1. antar yttrandet, 
 
2. anser att motionen därmed är besvarad, 
 
3. ger tekniska kontoret i uppdrag att till kommunstyrelsens möte i juni 2011 lämna en  
    redovisning av hur konceptet ”en köttfri dag varannan vecka” har tagits emot av  
    eleverna, 
 
4. ger tekniska kontoret och barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att anordna en 
    temadag om vegetarisk kost i början av läsåret 2011/2012. 
 
Reservation 

Jan Engman (C), Anna Markström (C) och Margareta Engman (M) reserverar sig till 
förmån för Jan Engmans tilläggs yrkande. 
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Kommunstyrelsen 2011-05-04 § 95 Dnr KS 2011/272 

Svar på motion - Trafiksäkerhet vid Klockarbacken i Kumla 

Ärendebeskrivning 
Elisabeth Berglund (V) och Denis Nilsson (V) har vid kommunfullmäktiges 
sammanträde i februari inkommit med motion där de föreslår att hastigheten sänks förbi 
Klockarbackens busshållplats från 50 km/h till 30 km/h, samt att ett övergångsställe 
med trafikljus iordningställs. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har, den 22 februari 2011, gett tekniska kontoret i 
uppdrag att lämna förslag till yttrande. 
 
Tekniska kontoret har, den 7 april 2011, lämnat förslag till yttrande där det framgår att 
en översyn av hastigheten pågår och att denna beräknas vara färdig under år 2011. 
Denna översyn bör, förslagsvis, inväntas innan beslut fattas om hastigheten på den 
aktuella sträckningen. 
 
Kumla kommun anser att det på sikt bör göras iordning en säker gångpassage i 
anslutning till Klockarbackens hållplats, men att det är oklart vilken prioritet den bör 
ges. För närvarande pågår en inventering av länets hållplatser, vilken utförs av 
länstrafiken och den beräknas vara färdig under år 2011. Inventeringen inbegriper 
översyn av hur angeläget det är med en säker gångpassage och gångbana. Denna 
inventering bör, förslagsvis, inväntas innan beslut fattas om hur kommunen ska ställa 
sig till de i motionen föreslagna åtgärderna. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige  
 
1. antar yttrandet, 
 
2. anser att motionen är besvarad, 
 
3. ger tekniska kontoret i uppdrag att lämna förslag på i vilken ordning  
    trafiksäkerhetsåtgärder i anslutning till hållplatser bör utföras, efter att länstrafikens  
    inventering av hållplatser är färdig. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag till beslut.  
           forts 
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Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige  
 
1. antar yttrandet, 
 
2. anser att motionen är besvarad,        
    
3. ger tekniska kontoret i uppdrag att lämna förslag på i vilken ordning  
    trafiksäkerhetsåtgärder i anslutning till hållplatser bör utföras, efter att länstrafikens  
    inventering av hållplatser är färdig. 
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Kommunstyrelsen 2011-05-04 § 96 Dnr KS 2011/125 

Svar på motion - "en stängd dörr kan rädda liv" 

Ärendebeskrivning 
Elisabeth Berglund och Denis Nilsson (båda V) har i en motion ställt till kommunen den 
11:e januari 2011 föreslagit kommunfullmäktige att uppdra åt det kommunala 
bostadsbolaget att genomföra regelbundna brandövningar med hyresgäster samt 
komplettera med skriftlig information i flerfamiljshus. I motionen framkommer att det 
regelbundet genomförs brandövningar på arbetsplatser och skolor. Motionen lyfter fram 
att en insats behöver göras i hemmiljö och därav är förslaget att regelbundna 
brandövningar för boende i flerfamiljshus anordnas. 
 
Kumla Bostäder som är det kommunala bostadsbolaget lämnar idag information till sina 
hyresgäster om brandsäkerhet och säkerhet i hemmet. Kumla Bostäder bedriver ett 
systematiskt brandskyddsarbete. Det förebyggande brandskyddsarbetet är en viktig del i 
det som bostadsbolaget kan göra för att motverka bränder.  
 
Idag sker informationsspridning och enklare släckningsövningar i bostads- områden. Att 
regelbundet genomföra brandövningar i alla bostadsområden där det finns flerfamiljshus 
kräver omfattande arbetsinsatser, arbetsinsatser som det idag inom Kumla Bostäder inte 
finns resurser till.  

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige  
 
1. antar förslag till yttrande, 
 
2. anser att motionen är besvarad. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige  
 
1. antar förslag till yttrande, 
 
2. anser att motionen är besvarad. 
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Kommunstyrelsen 2011-05-04 § 97 Dnr KS 2010/961 
Svar på medborgarförslag - Plogning av gång-/cykelväg mm vid 
Skogstorp-Sickelsta 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige överlämnade, den 14 februari 2011, ett medborgarförslag om 
plogning vid Sickelsta ridskola med mera till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet behandlar ärendet på sitt möte den 3 maj. 
 
I medborgarförslaget föreslås att cykel-/gångvägen mellan Skogstorp och Sickelsta 
ridskola läggs in i snöröjningsområdet, att hundlatriner sätts upp vid sjöparken samt att 
del av Kumlasjön eller del av sjön i Kumla sjöpark inhägnas och upplåts för hundbad. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har, den 22 februari 2011, gett tekniska kontoret och 
kultur- och fritidschefen i uppdrag att lämna förslag till yttrande. 
 
Tekniska kontoret och kultur- och fritidschefen har, den 19 april 2011, lämnat förslag 
till yttrande. 
 
Av yttrandet framgår att gångvägen mellan Skogstorp och Sickelsta ridskola är en 
grusväg med en längd på cirka 2 000 meter. Att ploga vägen ifråga skulle kosta cirka 25 
000 kronor per år.  
 
Vidare framgår att tre stycken hundlatriner under hösten 2010 har satts upp längs gång- 
och cykelvägen runt sjön i Kumla sjöpark. När det gäller hundbad finns, för att möta 
detta behov, en iordningställd rast- och badplats vid Albågesjön / ”Banansjön” i 
Kvarntorp. Kommunen ska märka upp den tydligare samt informera om den. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige 
 
1. antar yttrandet,  
 
2. anser att medborgarförslaget är besvarat, 
 
3. ger tekniska kontoret i uppdrag att utsträcka snöröjningsområdet så att det omfattar  
    den aktuella vägen, detta medför ett ökat ekonomiskt ansvar för kommunen på cirka  
    25 000 kronor. 
           forts 
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Arbetsutskottets behandling 
Lennart Eriksson föreslår att punkt 3 stryks. 

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

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige 
 
1. antar yttrandet, 
 
2. anser att medborgarförslaget är besvarat. 
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Kommunstyrelsen 2011-05-04 § 98 Dnr KS 2011/467 

Delegationsbeslut 

Ärendebeskrivning 
Jordbruksarrende Del av Sånnersta 4:9  
 
Försäljning av tomträtt Valthornet 4  
 
Tillfällig föreskrift enligt 10 kapitlet 14 § trafikförordningen 
 
Vägarbete Sörbyvägen 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.  
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Kommunstyrelsen 2011-05-04 § 99 Dnr  
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts 
sammanträden 

Ärendebeskrivning 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträden den 5 och 19 april. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

 
 

 

 


