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2 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2011-06-08 § 100 Dnr KS 2011/664 

Nämndernas månadsrapporter - april 

Ärendebeskrivning 
Nämndernas månadsrapporter för april månad kommer delas ut till kommunstyrelsens 
sammanträde. 

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 2011-06-08 § 101 Dnr KS 2011/665 
Månadsrapporter för kommunstyrelsens verksamheter - maj 
månad 

Ärendebeskrivning 
Månadsrapporter för kommunstyrelsens verksamheter avseende maj månads 
preliminära utfall på drift- och investeringsbudgeten kommer delas ut till 
kommunstyrelsens möte. 

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 2011-06-08 § 102 Dnr KS 2011/655 

Kumla 60-70 tal på DVD 

Ärendebeskrivning 
Documentary group ansöker om förköp av Nostalgifilmer om Kumla, sökt belopp är 
100 000 kr, inkluderar 250 stycken DVD samt omnämnande i och på DVD´n.  
  
Documentary group vill skapa en nostalgiresa om Kumlas 60-70-tal i DVD-format där 
tittaren själv bläddrar bland kategorier och kortare filmsekvenser i och om Kumla. 
Projektet "Kumla Nostalgi DVD" är ett eget projekt och budgeten för produktionen och 
distribution är ca 490 000 kr. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner avtal med Documentary group.  

Arbetsutskottets förslag 
Kommunstyrelsen  
 
1. godkänner avtal med Documentary group, 
 
2. beloppet tas från kommunstyrelsens oförutsedda konto. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen  
 
1. godkänner avtal med Documentary group, 
 
2. beloppet tas från kommunstyrelsens oförutsedda konto. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2011-06-08 § 103 Dnr KS 2011/552 

Förvärv av fastighet Kumla Blacksta 2:5 

Ärendebeskrivning 
Köpekontrakt har upprättats där Kumla kommun köper fastigheten Kumla Blacksta 2:5 
med adress Blacksta 112. Fastighetens areal utgör 2 197 kvm och är bebyggd med en 1 
1/2-plansvilla. Köpesumman uppgår till 550 000 kr. 
 
Fastigheten är belägen intill kommunens grundvattenspumpstation på fastigheten Kumla 
Blacksta 2:8 och ingår i Kumla kommuns primära vattenskyddsområde. Kommunen har 
sedan tidigare installerat en pumpstation på fastigheten för att uppväga undermåligt 
avlopp men gamla föroreningar ligger fortfarande kvar och den förorenade marken 
behöver saneras. 
 
Till fastigheten tillhör också ett garage samt en smörjbrygga. Det finns en oro bland 
personalen på vattenverket att marken i garaget och vid smörjbryggan är förorenad av 
olika oljor. Detta skulle i så fall också behöva saneras. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen  
 
1. godkänner köpekontraktet gällande köp av fastigheten Kumla Blacksta 2:5, 
 
2. i investeringsbudgeten för kommunstyrelsen anslå 550 000 kr för ovanstående  
    fastighetsköp. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens behandling 
Jäv 
Lennart Eriksson anmäler jäv då han själv är berörd av detta ärende. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen  
 
1. godkänner köpekontraktet gällande köp av fastigheten Kumla Blacksta 2:5, 
 
2. i investeringsbudgeten för kommunstyrelsen anslå 550 000 kr för ovanstående  
    fastighetsköp. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2011-06-08 § 104 Dnr KS 2011/640 

Försäljning av fastigheten Kumla Fåret 42 

Ärendebeskrivning 
Köpekontrakt har upprättats där Kumla kommun säljer fastigheten Kumla Fåret 42 till 
Grazyna och Krzysztof Leonowicz. Köpesumma 600 000 kronor, tillträdesdag är senast 
2011-06-30. 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 i enlighet med  
    Kommunstyrelsens beslut §86 2011-05-04. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens 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 i enlighet med  
    Kommunstyrelsens beslut § 86 2011-05-04. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2011-06-08 § 105 Dnr  

Befolkningsprognos 2011 

Ärendebeskrivning 
Kommunledningskontoret har utarbetat förslag till befolkningsprognos för Kumla 
kommun bestående av kommunprognos för perioden 2011-2016, med en utblick 2017-
2027. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen antar befolkningsprognosen 2011-2016, med en utblick 2017-2027. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar befolkningsprognosen 2011-2016, med en utblick 2017-2027. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2011-06-08 § 106 Dnr KS 2011/616 
Kvalitetsredovisning för förskolorna, skolbarnomsorgen och 
grundskolan 2010 

Ärendebeskrivning 
Varje kommun, varje skola som ingår i det offentliga skolväsendet, varje kommunalt 
bedriven förskola och varje kommunalt fritidshem ska årligen upprätta en skriftlig 
kvalitetsredovisning, som ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av 
verksamheten (Förordning [1997:702] om kvalitetsredovisning inom skolväsendet 
m.m.). 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar kvalitetsredovisning för förskolorna, skolbarnomsorgen och 
grundskolan 2010. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag till beslut.  

Kommunstyrelsens behandling 
Annica Eriksson (S) yrkar på att även särskolan ska ingå i beslutet. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige antar kvalitetsredovisning för förskolorna, skolbarnomsorgen 
grundskolan och särskolan 2010. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2011-06-08 § 107 Dnr KS 2011/650 
Förslag till reviderad taxa och riktlinjer för serveringstillstånd 
samt riktlinjer för kommunens tillsyn av folköl (klass II) i Kumla 
kommun 

Ärendebeskrivning 

Den 1 januari 2011 trädde en ny alkohollag i kraft (2010:1622). En av förändringarna i 
den nya lagen gäller bestämmelsen i 8 kap. 12 § alkohollagen som säger att en sökande 
av serveringstillstånd ska avlägga ett kunskapsprov för att visa att han eller hon har 
tillräckliga kunskaper i alkohollagstiftningen. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige, 
 
1. godkänner förändringarna i riktlinjer och taxa för serveringstillstånd, 
 
2. godkänner riktlinjer för tillsyn av folköl (klass II) för Kumla kommun.  

Arbetsutskottets behandling 

Arbetsutskottet överlåter till kommunstyrelsen att lämna förslag till beslut i frågan.  

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige, 
 
1. godkänner förändringarna i riktlinjer och taxa för serveringstillstånd, 
 
2. godkänner riktlinjer för tillsyn av folköl (klass II) för Kumla kommun.  



10 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2011-06-08 § 108 Dnr KS 2011/672 
Ny delegationsordning på grund av förändrad 
alkohollagstiftning 

Ärendebeskrivning 
Nuvarande delegationsordning för serveringstillstånd antogs av kommunstyrelsen i 
februari 2006. 
 
Den 1 januari 2011 trädde en ny alkohollag (SFS 2010:1622) i kraft. 
 
Med anledning av denna nya lag har kommunstyrelsen att fatta beslut om ny 
delegationsordning för serveringstillstånd. Förslag till ny delegationsordning har 
utarbetas i samråd med kommunens alkoholhandläggare Patrik Germer. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar förslag till ny delegationsordning på grund av förändrad 
alkohollagstiftning. 

Arbetsutskottets förslag 
Arbetsutskottet överlåter till kommunstyrelsen att fatta beslut i frågan.  

Kommunstyrelsens behandling 

Stefan Svensson (S) yrkar på att J.17 ska lämnas oförändrad. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar förslag till ny delegationsordning på grund av förändrad 
alkohollagstiftning med justering av J.17 som lämnas oförändrad. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2011-06-08 § 109 Dnr KS 2011/678 

Reviderad budget för barn- och utbildningsnämnden 

Ärendebeskrivning 
Den senaste prognosen från Sveriges kommuner och landsting (SKL) visar att 
skatteintäkterna för Kumla kommun del beräknas bli bättre än vad som budgeterats. 

Arbetsutskottets behandling 
Katarina Hansson (s) föreslår att det utrymme som de ökade skatteintäkterna medför 
används till att förstärka barn- och utbildningsnämndens budget med 8 mkr. 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att barn- och utbildningsnämndens nettobudget utökas 
med 8 mkr samtidigt som kommunens skatteintäkter budgeteras upp med motsvarande 
belopp. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att barn- och utbildningsnämndens nettobudget utökas 
med 8 mkr samtidigt som kommunens skatteintäkter budgeteras upp med motsvarande 
belopp. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2011-06-08 § 110 Dnr KS 2011/662 

Bildandet av regional kollektivtrafikmyndighet i Örebro län 

Ärendebeskrivning 
Kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting beslutar senast i september 2011 i 
respektive fullmäktigeförsamlingar att godkänna framlagt förslag till avtal om 
kollektivtrafik för Örebro län innebärande att Örebro läns landsting från och med 1 
januari år 2012 ensamt bär ansvar för regional kollektivtrafik och därmed är 
kollektivtrafikmyndighet för Örebro län. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige 
 
1. godkänner framlagt förslag till avtal om kollektivtrafik för Örebro län som  
    innebär att Örebro läns landsting från och med 2012-01-01 ensamt bär  
    ansvar för regional kollektivtrafik och därmed är kollektivtrafikmyndighet  
    för Örebro län, 
 
2. kommunstyrelsen i respektive kommun ges i uppdrag att utveckla  
    samverkansformerna för kommunernas inflytande med utgångspunkt i bilaga  
    1 i avtalet om kollektivtrafik för Örebro län, 
 
3. godkänner aktieöverlåtelseavtalet mellan Örebro läns landsting och länets  
    kommuner avseende försäljning till kvotvärde (100 kr per aktie) av  
    kommunernas aktier i Länstrafiken Örebro AB, 
 
4. godkänner att en skatteväxling sker per 2012-01-01 med 34 öre per  
    skattekrona,  
 
5. godkänner framlagt förslag till avtal om mellankommunal skatteutjämning  
    för kollektivtrafik i Örebro län.  

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag till beslut. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige: 
 
1. godkänner framlagt förslag till avtal om kollektivtrafik för Örebro län som  
    innebär att Örebro läns landsting från och med 2012-01-01 ensamt bär  
    ansvar för regional kollektivtrafik och därmed är kollektivtrafikmyndighet  
    för Örebro län, 
 
2. kommunstyrelsen i respektive kommun ges i uppdrag att utveckla  
    samverkansformerna för kommunernas inflytande med utgångspunkt i bilaga  
    1 i avtalet om kollektivtrafik för Örebro län, 
 
3. godkänner aktieöverlåtelseavtalet mellan Örebro läns landsting och länets  
    kommuner avseende försäljning till kvotvärde (100 kr per aktie) av  
    kommunernas aktier i Länstrafiken Örebro AB, 
 
4. godkänner att en skatteväxling sker per 2012-01-01 med 34 öre per  
    skattekrona,  
 
5. godkänner framlagt förslag till avtal om mellankommunal skatteutjämning  
    för kollektivtrafik i Örebro län.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2011-06-08 § 111 Dnr KS 2011/372 
Svar på motion - Skolmat som applikation i telefoner & översyn 
av Kumlas e-tjänster 

Ärendebeskrivning 
Andreas Brorsson (S) lämnade 5 mars 2011 en motion gällande användandet av e-
tjänster i kommunen.  
 
I motionen ges förslag till utökande av e-tjänster genom införandet av en 
matsedelsapplikation för mobiltelefoner. En genomlysning av ytterligare områden där 
applikationer till mobiltelefoni kan användas och erbjudas till medborgare efterfrågas 
också. 

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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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2011-06-08 § 112 Dnr KS 2011/379 

Svar på medborgarförslag - Kollektivtrafik till Marieberg 

Ärendebeskrivning 
Kumla kommun har den 8 mars 2011 mottagit ett medborgarförslag som berör 
bussförbindelserna mellan Kumla och Marieberg köpcentrum. Förslagsställaren vill att 
bussen ska gå tre gånger eller mer till Mariebergsköpcentrum per dag. I 
medborgarförslaget uppges att flera elever på SFI-utbildningen (Svenska för invandrare) 
efterfrågar bussförbindelser till och från Kumla med stopp vid Mariebergsköpcentrum.  
 
Busslinjen mellan Kumla och Örebro trafikeras idag av linje 701. Sträckningen Kumla – 
Örebro är väl utbyggd och det finns goda möjligheter att transportera sig denna sträcka 
under större delen av dygnet, både vardagar och helgdagar. Majoriteten av bussturerna 
med linjen 701 körs länsväg 690 och stannar vid angivna hållplatser i höjd med 
Marieberg köpcentrum. Ifrån hållplatsen så är det cirka 250 meter till Marieberg 
köpcentrum.  
 
Förnärvarande pågår ett regionövergripande översyn av kollektivtrafiken i projektet 
MerKoll. Exakt vilka trafikförändringar detta kommer att innebära i framtiden vet vi 
inte resultatet av idag. Kommunen arbetar fortsatt för att bibehålla och utveckla de 
kommunikationsmöjligheter som finns i kollektivtrafik. I detta ingår även 
förbindelserna till och från Marieberg köpcentrum.  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige  
 
1 antar förslag till yttrande, 
 
2 anser därmed att medborgarförslaget är besvarat. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige  
 
1 antar förslag till yttrande, 
 
2 anser därmed att medborgarförslaget är besvarat. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2011-06-08 § 113 Dnr KS 2011/139 

Svar på medborgarförslag - MC-parkering på torget 

Ärendebeskrivning 
Det har den 13 januari 2011 inkommit ett medborgarförslag där det föreslås att det 
ordnas en parkering för motorcyklar på torget i Kumla. Enligt förslagsställaren är det 
populärt bland motorcyklisterna att åka till Kumla och fika på Dolwitz eller Sveas. 
Förslagsställaren föreslår därför att parkeringen placeras på torgets sydvästra sida intill 
klockstapeln. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige  
 
1 antar förslag till yttrande, 
 
2 anser därmed att medborgarförslaget är besvarat. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige  
 
1 antar förslag till yttrande, 
 
2 anser därmed att medborgarförslaget är besvarat. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2011-06-08 § 114 Dnr KS 2011/403 
Svar på motion - Mätning och kontroll av radonhalten i 
förskolor, skolor och i bostadsbeståndet 

Ärendebeskrivning 
Elisabeth Berglund (V) och Denis Nilsson (V) skriver, i motion från den 15 mars 2011,  
att radon är en hälsorisk och orsakar årligen, enligt Socialstyrelsen, omkring 500 fall av 
lungcancer. År 2004 sänkte Socialstyrelsen riktvärdet för radon inomhus från 400 
Bq/m3 till 200 Bq/m3 för bostäder, skolor och förskolor. Riksdagen har beslutat om 
samma nivå i miljömålen. 
 
 I Kumla kommuns miljöprogram 2006-2010 står det att i Kumla kommun utgör 
rullstens- eller grusåsområden och områden med alunskiffer högriskmark med radon. 
För att minska riskerna är det viktigaste att sänka den livslånga exponeringen. 
Internationella och nationella undersökningar visar på ett tydligt samband mellan höga 
radonhalter och ökad risk för lungcancer. 
 
Vänsterpartiet vill därför att kommunfullmäktige i Kumla beslutar 
 
1. Kumla kommun redovisar mätvärdena avseende radon i förskolor och skolor. 
 
2. Kumla Bostäder AB redovisar mätvärden i sitt bostadsbestånd. 

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

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige 
 
1. antar yttrandet, 
 
2. anser att motionen är besvarad. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2011-06-08 § 115 Dnr KS 2011/319 

Svar på medborgarförslag - Sophämtning 

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har inlämnat den 22 februari 2011, där det föreslås att de som 
sopsorterar och har egen kompost endast ska betala halva soptömningsavgiften. 
 
Efter att kommunfullmäktige den 14 mars 2011 överlämnade medborgarförslaget för 
beredning till kommunstyrelsen har tekniska kontoret den 19 maj 2011 lämnat förslag 
till yttrande. 
 
Av yttrandet framgår att kommunfullmäktige, den 14 mars 2011, antog reviderat förslag 
till renhållningstaxa. Den nya taxan innebär att de abonnenter, som så önskar, under år 
2011 kan börja sortera ut komposterbart hushållsavfall mot en lägre avgift än dagens. 
Detta innebär att förslagsställarens synpunkt därmed är tillgodosett.  

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige 
 
1. antar yttrandet, 
 
2. anser att medborgarförslaget därmed är besvarat. 
 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige 
 
1. antar yttrandet, 
 
2. anser att medborgarförslaget därmed är besvarat. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2011-06-08 § 116 Dnr KS 2011/683 
Utdelning ur ungdomsstipendiet Procordia/Kumla kommun 
2011 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har att besluta om utdelning av ungdomsstipendiet Procordia Kumla 
kommun efter förslag från Kulturpriskommittén och representant från Procordia. 
Stipendiet ska enligt förslag utdelas under 2010 och 2011. Stipendiesumman är 40 000 
kr/år, varav 20 000 kr från Kumla Kommun och 20 000 kr från Procordia.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar enligt kulturpriskommitténs förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt kulturpriskommitténs förslag. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2011-06-08 § 117 Dnr  

Delegationsbeslut 

Ärendebeskrivning 
Försäljning småhustomt 
Fastighet                      Köpare                                              Köpesumma 
 
Rönnbäret 26 Daniel Esping & Maria Gustavsson                      145 900:- 
 
Jordgubben 2 Ann-Sofie & Lars-Gunnar Lundqvist                      145 900:- 
 
Tryckaren 24 Michael Fredriksson & Annika Öhberg           213 000:- 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen lägger delegationsbesluten till handlingarna. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen lägger delegationsbesluten till handlingarna. 
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2011-06-08 § 118 Dnr  
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts 
sammanträden 

Ärendebeskrivning 
Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 och 24 maj. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen lägger protokollen till handlingarna. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger protokollen till handlingarna. 
 
 

 

 


