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2 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2011-09-07 § 119 Dnr KS 2011/700 

Försäljning av fastigheterna Kumla Tärnan 17 och 18   

Ärendebeskrivning 
Köpekontrakt har upprättats där Kumla kommun säljer fastigheterna Kumla Tärnan 17 
och Kumla Tärnan 18 med adress Södergatan 11 och Södergatan 13 i Kumla till Jan och 
Birgit Folke. Köpesumman uppgår till 600 000 kronor. Tomternas areal utgör totalt sett 
1 393 kvm och är bebyggda med småhus i dåligt skick. Kommunen ombesörjer och 
bekostar att byggnaderna rivs. Köparna har för avsikt att bebygga fastigheterna med ett 
bostadshus. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen 
 
1. godkänner köpekontraktet gällande försäljning av Kumla Tärnan 17 och 18,  
 
2. intäkterna från försäljningen av fastigheterna, Tärnan 17 och 18, 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 försäljning av Kumla Tärnan 17 och 18,  
 
2. intäkterna från försäljningen av fastigheterna, Tärnan 17 och 18, 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 2011-09-07 § 120 Dnr KS 2011/789 

Försäljning del av fastigheten Kumla Norra Mos 1:2 

Ärendebeskrivning 
Köpekontrakt har upprättats där Kumla kommun säljer del av fastigheten Kumla Norra 
Mos 1:2 till Kumla Fastigheter AB. Fastighetens areal utgör  
ca 7 300 kvm och är obebyggd. Köpesumman uppgår till 803 000 kr. Köparen står för 
avstyckningskostnaderna och avser att uppföra en lokal som inrymmer smådjursklinik.  
 
Köpekontraktet gäller under förutsättning att det godkänns av kommunstyrelsen. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen 
 
1. godkänner köpekontraktet gällande försäljning av del av fastigheten Kumla Norra  
    Mos 1:2. 
 
2. i investeringsbudgeten för kommunstyrelsen budgeterar en inkomst om 803 000 kr  
    för ovanstående fastighetsförsäljning. 
 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen 
 
1. godkänner köpekontraktet gällande försäljning av del av fastigheten Kumla Norra  
    Mos 1:2. 
 
2. i investeringsbudgeten för kommunstyrelsen budgeterar en inkomst om 803 000 kr  
    för ovanstående fastighetsförsäljning. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2011-09-07 § 121 Dnr KS 2011/799 

Förvärv genom fastighetsreglering Kumla Sadelmakaren 9 

Ärendebeskrivning 
Överenskommelse om fastighetsreglering har upprättats där Kumla kommun förvärvar 
fastigheten Kumla Sadelmakaren 9 av Kumla Fastigheter AB. Kumla Sadelmakaren 9 
förs till kommunens fastighet Kumla Kumla 11:1.  
 
Fastighetens areal utgör 4 065 kvm och är obebyggd. Köpesumman uppgår till 355 000 
kr. Kumla kommun står för fastighetsregleringskostnaderna och avser att utvidga 
parkeringen till Kumla sjöpark.  
 
Överenskommelse om fastighetsreglering gäller under förutsättning att det godkänns av 
kommunstyrelsen. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen, 
 
1. godkänner överenskommelse om fastighetsreglering för fastigheten Kumla  
    Sadelmakaren 9. 
 
2. i investeringsbudgeten anslår 355 000 kr för ovanstående överenskommelse om  
    fastighetsreglering. 
 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag till beslut.  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen, 
 
1. godkänner överenskommelse om fastighetsreglering för fastigheten Kumla  
    Sadelmakaren 9. 
 
2. i investeringsbudgeten anslår 355 000 kr för ovanstående överenskommelse om  
    fastighetsreglering. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2011-09-07 § 122 Dnr KS 2011/771 

Förstudie - Biokombinat Norrtorp 

Ärendebeskrivning 
Sedan drygt ett år tillbaka har SAKAB AB och E-ON Gasification AB initierat en 
arbetsgrupp för att undersöka möjligheten att i anslutning till SAKAB:s anläggning i 
Norrtorp bygga en industristruktur för att tillverka i första hand metanol och metangas 
samt andra därmed förenade produkter baserad på biomassa från skogsråvara.  
 
Det hittillsvarande arbetet har haft som mål att utreda förutsättningarna och finna parter 
för att genomföra en fördjupad förstudie om mest lämpad teknik, om möjlig marknad 
och om tillgång till råvara för produktion av aktuella produkter med flera frågor. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen 
 
1. godkänner avtalet, 
 
2. anslår 100 000 kronor från verksamhet 0931  (kommunstyrelsens medel för  
    oförutsett). 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag till beslut.  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen 
 
1. godkänner avtalet, 
 
2. anslår 100 000 kronor från verksamhet 0931  (kommunstyrelsens medel för  
    oförutsett). 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2011-09-07 § 123 Dnr KS 2011/815 

Överklagan till Förvaltningsrätten i Växjö 

Ärendebeskrivning 
Enligt 7 § förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. har en 
kommun rätt till ersättning för kostnader för vård av barn under 18 år i ett annat hem än 
barnets eget. Enligt förordningen ska ersättningen täcka alla de kostnader som 
kommunen haft under placeringstiden. I det aktuella ärendet har det krävts löpande 
arbete från socialsekreterares sida under hela tiden som barnet fått vård utanför 
Frejgården.  
 
Kumla kommun har för avsikt att överklaga migrationsverkets beslut att inte utge 
ersättning för socialsekreterares arbete med 9 044 kr. 
 
Arbetsutskottet behandlar ärendet på sitt möte den 6 september. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen överklagar migrationsverkets beslut.  

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag till beslut.  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen överklagar migrationsverkets beslut.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2011-09-07 § 124 Dnr KS 2011/802 

Avtal om kollektivtrafikmyndighet - Skatteväxling 

Ärendebeskrivning 
I och med att Örebro Läns Landsting från och med den 1: a januari 2012 ensamt 
kommer att bära det ekonomiska ansvaret för den regionala kollektivtrafiken och bli 
kollektivtrafikmyndighet för Örebro län ska en skatteväxling göras mellan länets 
kommuner och Örebro Läns Landsting. Detta för att kompensera den senare för de 
utgifter de kommer att få bära för kollektivtrafiken.  
 
Förändringar har skett gällande den mellankommunala utjämningen. Förändringen 
innebär att utjämningen höjs från 50 procent till 65 procent för år 2012. Kumla kommun 
som redan tagit beslut baserat på det gamla avtalet om mellankommunalutjämning 
måste nu ta ett nytt beslut baserat på det reviderade avtalet. 
 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar avtal om mellankommunalutjämning daterat 17 augusti 
2011. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige antar avtal om mellankommunalutjämning daterat 17 augusti 
2011. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2011-09-07 § 125 Dnr KS 2011/542 
Tydligt medlemsansvar – nya avtal mellan Kumla kommun och 
Kommuninvest 

Ärendebeskrivning 
Årsstämman för Kommuninvest som hölls den 7 april beslutade enhälligt att 
medlemmarna ska ingå två nya avtal som syftar till att medlemsansvaret förblir tydligt 
även i framtiden.  

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige 
 
1. beslutar att Kumla kommun ingår nytt regressavtal med Kommuninvest ekonomisk  
    förening och medlemmarna i föreningen samt Kommuninvest i Sverige AB. Det  
    innebär att nuvarande regressavtal från 1993 upphör att gälla, 
 
2. beslutar att Kumla kommun ingår avtal med Kommuninvest i Sverige AB gällande  
    Kumla kommuns ansvar för Kommuninvest i Sverige AB:s motpartsexponeringar  
    avseende derivat. 
 
3. ger kommunstyrelsens ordförande Lennart Eriksson och kommundirektör Annika  
    Hallberg bemyndigande att i förening underteckna ovan angivna avtal för   
    kommunens räkning.  
 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige 
 
1. beslutar att Kumla kommun ingår nytt regressavtal med Kommuninvest ekonomisk  
    förening och medlemmarna i föreningen samt Kommuninvest i Sverige AB. Det  
    innebär att nuvarande regressavtal från 1993 upphör att gälla, 
 
2. beslutar att Kumla kommun ingår avtal med Kommuninvest i Sverige AB gällande  
    Kumla kommuns ansvar för Kommuninvest i Sverige AB:s motpartsexponeringar  
    avseende derivat. 
 
3. ger kommunstyrelsens ordförande Lennart Eriksson och kommundirektör Annika  
    Hallberg bemyndigande att i förening underteckna ovan angivna avtal för   
    kommunens räkning. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2011-09-07 § 126 Dnr KS 2011/801 

Delårsrapport 2011 - Kumla kommun 

Ärendebeskrivning 
Enligt den kommunala redovisningslagen ska kommuner och landsting minst en gång 
under räkenskapsåret upprätta en delårsrapport för verksamheten från årets början. 
Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av 
räkenskapsåret. Kumla kommun har valt att sammanställa delårsrapporten per den 31 
juli. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten och helårsprognos. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten och helårsprognos. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2011-09-07 § 127 Dnr KS 2011/236 

Svar på medborgarförslag - Samåkning 

Ärendebeskrivning 
Maths Jerlström föreslår, i medborgarförslag inlämnat den 27 januari 2011, att 
kommunens satsning på en pendlarparkering borde kompletteras med en plats på 
kommunens hemsida med möjlighet för intresserade att anmäla sig för samåkning till 
och från arbetsplatsen. 
 
Kommunfullmäktige överlämnade, den 14 februari 2011, medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog, den 22 februari 2011, åt 
kommunledningskontoret och tekniska kontoret att lämna förslag till yttrande. 
 
Kommunledningskontoret och tekniska kontoret har, den 9 juni 2011, lämnat förslag till 
yttrande. 
 
Av yttrandet framgår att det på kommunens hemsida finns länkar till 
samåkningstjänster. Via dessa tjänster är det möjligt att söka efter personer att samåka 
med samt att lägga upp egna förslag på resväg och tidpunkt för avresa.  
 
Då dessa tjänster redan är etablerade anser kommunen att det är mer effektivt att 
upplysa om att de kan användas istället för att bygga upp ett eget samåkningssystem 
med den administration som då skulle tillkomma.  

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 2011-09-07 § 128 Dnr KS 2011/534 

Svar på medborgarförslag - Bättre städning av Götgatan 

Ärendebeskrivning 
I medborgarförslag, mottaget den 14 april 2011, föreslår Bo Lagerlöf att 
parkeringsfickorna längs med Götgatan spärras av med parkeringsförbud växelvis, vissa 
tider och avsnitt. 
 
Kommunfullmäktige överlämnade, den 16 maj 2011, medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har, den 24 maj 2011, uppdragit åt tekniska kontoret 
att lämna förslag till yttrande. 
 
Tekniska kontoret har, den 7 juni 2011, lämnat förslag till yttrande.  
 
Av yttrandet framgår att tekniska kontoret har möjlighet att införa ett tillfälligt 
parkeringsförbud, såsom förslagsställaren föreslår, 
för att komma åt att städa parkeringsplatserna, till exempel utmed Götgatan.  

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

Arbetsutskottets behandling 
Stefan Svensson (s) yrkar att sista meningen i ärendebeskrivningen tas bort. 

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 2011-09-07 § 129 Dnr KS 2011/232 
Svar på medborgarförslag - Återanvändning av grus-sand vid 
kommunens halkbekämpning under vintern 

Ärendebeskrivning 
Ingalill Teljå föreslår, i medborgarförslag inlämnat den 25 januari 2011, att kommunen 
undersöker om det är kostnadseffektivt att rena grus som använts för halkbekämpning, 
för att kunna återanvända det. 
 
Kommunfullmäktige överlämnade, den 14 februari 2011, medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav, den 22 februari 2011, tekniska kontoret i uppdrag 
att lämna förslag till yttrande. 
 
Tekniska kontoret har, den 16 maj 2011, lämnat förslag till yttrande. 
 
Av yttrandet framgår att det uppsopade materialet för halkbekämpning bland annat 
innehåller miljö- och hälsofarliga ämnen med huvudsakligt ursprung från trafiken. 
 
Kommunens uppfattning i dagsläget är att rengöring av materialet inte skulle vara 
kostnadseffektivt. Örebro kommun utför dock, i samarbete med Sakab, för närvarande 
ett försök med tvätt av en begränsad del av sitt material för halkbekämpning. När det 
försöket är slutfört ska Kumla kommun ta del av resultatet. 

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 2011-09-07 § 130 Dnr KS 2011/228 

Svar på medborgarförslag - Belysning väg 529 

Ärendebeskrivning 
Ebbe Johansson föreslår, i medborgarförslag inlämnat den 25 januari 2011, att den 
befintliga belysningen vid väg 529 används. Medborgarförslaget rör sträckningen 
mellan korsningen väg 529/628 (ca en km norr om Byrstakorset) och korsningen 
529/534 (ca en km väster om Kumla, infarten Stenevägen). 
 
Kommunfullmäktige överlämnade, den 14 februari 2011, medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav, den 22 februari 2011, tekniska kontoret i uppdrag 
att lämna förslag till yttrande.  
 
Av yttrandet framgår att Trafikverket har drift- och skötselansvar för vägen. Tidigare 
hörde belysningen vid vägen ifråga till dåvarande Vägverket, kommunen tog dock över 
belysningen när Vägverket inte hade för avsikt att ha den tänd. I dagsläget fungerar inte 
belysningen på grund av omfattande kabelfel. Den investering som skulle krävas för att 
laga kabelfelen skulle gå på åtminstone 100 000 kronor.  
 
Kommunens bedömning är att antalet oskyddade trafikanter på sträckningen ifråga är 
litet och att bilarnas belysning är tillräckligt för att uppnå acceptabel trafiksäkerhet. 
 
Kommunen bör därför, förslagsvis, inte investera i belysning vid aktuell del av väg 529. 

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. 



14 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2011-09-07 § 131 Dnr KS 2011/437 

Svar på medborgarförslag - Busskur vid hållplats Smedstorp 

Ärendebeskrivning 
Felicia Åkerstedt och Maud Blüme föreslår, i medborgarförslag inlämnat den 22 mars 
2011, att det byggs en busskur vid hållplatsen Smedstorp, södergående riktning. 
 
Kommunfullmäktige överlämnade, den 11 april 2011, medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav, den 19 april 2011, tekniska kontoret i uppdrag att 
lämna förslag till yttrande.  
 
Tekniska kontoret har, den 11 maj 2011, lämnat förslag till yttrande. 
 
Av yttrandet framgår att det är Länstrafiken som ställer ut väderskydd och Kumla 
kommun kan ansöka hos Länstrafiken om att ett nytt väderskydd ställs på plats.  
 
Det är därmed Länstrafiken som avgör frågan om väderskydd. Om Länstrafiken ställer 
ut ett väderskydd blir kommunens åtagande att hårdgöra en yta där väderskyddet ska 
stå. 
 
Kommunen kommer därför att ansöka hos Länstrafiken om nytt väderskydd till hållplats 
Smedstorp, södergående riktning. 
 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige 
 
1. antar yttrandet, 
 
2. anser att medborgarförslaget därmed är besvarat, 
 
3. ger tekniska kontoret i uppdrag att ansöka hos Länstrafiken om ett väderskydd (en  
    busskur). 
 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag till beslut. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelsens behandling 

Mats Gunnarsson (MP) anser att medborgarförslaget ska bifallas då Kumla kommun 
kommer ansöka hos Länstrafiken om ett väderskydd. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige 
 
1. antar yttrandet, 
 
2. anser att medborgarförslaget därmed är bifallen, 
 
3. ger tekniska kontoret i uppdrag att ansöka hos Länstrafiken om ett väderskydd (en  
    busskur). 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2011-09-07 § 132 Dnr KS 2011/572 
Svar på medborgarförslag - Kumla kommun ska inte köpa eller 
upphandla burägg 

Ärendebeskrivning 
Henrik Melin skriver, i medborgarförslag mottaget den 26 april 2011, att det i 
djurskyddsförordningen stadgas att hönor ska ha tillgång till rede, pinne och sandbad. 
Förslagsställaren menar att flera viktiga aspekter inte omfattas, som att hönorna ska ha 
tillräckligt med utrymme. Han föreslår därför att kommunen, av djuretiska skäl, beslutar 
att inte upphandla eller köpa in burägg. 
 
Kommunfullmäktige remitterade, den 16 maj 2011, medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog, den 25 maj 2011, åt tekniska kontoret att 
lämna förslag till yttrande. 
 
Tekniska kontoret har, den 18 augusti 2011, lämnat förslag till yttrande. 
 
Av yttrandet framgår bland annat att omkring 40 procent av de svenska hönsen i 
dagsläget inhyses i inredda burar (med rede, sittpinne och sandbad). Drygt 50 procent 
av hönsen lever sina liv som frigående inomhus, i större stallar, medan cirka åtta procent 
av hönsen är frigående med möjligheten att vistas utomhus. Kumla kommun köper ägg 
som kommer från hönor i inredda burar.  
 
Höns i en inredd bur har inte möjlighet att flyga eller utföra komfortbeteenden som 
frigående höns kan, som att sträcka på vingarna.  
 
Med tanke på bristen på utrymme i hönsburarna, samt då hälsoläget förbättrats hos 
frigående höns under senare tid, ska Kumla kommun vid den upphandling som ska 
genomföras år 2012 begära att få tillgång till ägg från frigående höns.   
 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige 
 
1. antar yttrandet 
 
2. anser medborgarförslaget som besvarat.  

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag till beslut. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelsens behandling 
Mats Gunnarson (MP) anser att den kursiva texten på sida 4 ska ändras till "Kumla 
kommun ska begära att få tillgång till ekologiska ägg och ägg från frigående höns vid 
nästa upphandling."  

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige 
 
1. antar reviderat yttrande 
 
2. anser medborgarförslaget som besvarat.  



18 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2011-09-07 § 133 Dnr KS 2011/432 
Svar på medborgarförslag - Anlägga gång- och cykelväg 
Köpmangatan och Skogsbacken 

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har den 21 mars lämnats till kommunen angående anläggande av 
gång- och cykelväg mellan korsningen Köpmangatan och Skogsbacken fram till 
järnvägen och vidare ut på Järsjögatan fram till Viagatan. 
 
Utredningssekreterare Caroline Eriksson och förvaltningschef Kurt Larsson har 
upprättat ett förslag till yttrande. Av yttrandet framgår bland annat att nämnden är 
positiv till utbyggnad av gång- och cykelvägar samt att den föreslagna sträckningen 
finns i kommunens planer för utbyggnad. 
 
 

Miljö- och byggnadsnämdens 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. 
 



19 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2011-09-07 § 134 Dnr KS 2011/328 
Svar på motion - Kostnadsfria halkskydd till en prioriterad 
riskgrupp 

Ärendebeskrivning 
Miljöpartiet har genom Carina Riberg lämnat en motion gällande möjligheter för Kumla 
kommun att erbjuda gratis halkskydd (skobroddar) till en prioriterad riskgrupp.  
 
I motionen lyfts fram att risk för fallolyckor skulle minska genom att erbjuda gratis 
halkskydd till äldre och funktionsnedsatta, vilket skulle leda till minskade ekonomiska 
kostnader såväl som förhindra den smärta som orsakas i samband med fallolyckor. 
 
Därför föreslår Miljöpartiet att Kumla kommun utreder möjligheter och kostnader för 
genomförandet av kostnadsfria halkskydd.  

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.  



20 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2011-09-07 § 135 Dnr KS 2011/512 
Svar på motion angående grönområdet/dalgången vid 
rondellen 

Ärendebeskrivning 
Elisabeth Berglund (V) har vid kommunfullmäktiges sammanträde den 11 april 2011 
inlämnat en motion där hon föreslår att 
 
- Kumla kommun utlyser en tävling för allmänheten med förslag på hur grönområdet  
   kan användas och, 
 
- vinnande förslag beaktas i planeringen av parker/grönytor i Kumla kommun. 

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.  



21 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2011-09-07 § 136 Dnr KS 2011/696 

Svar på motion - Mäns våld mot kvinnor 

Ärendebeskrivning 
Vänsterpartiet har genom Elisabeth Berglund och Denis Nilsson i juni 2011 lagt en 
motion där problematiken kring mäns våld mot kvinnor som folkhälsoproblem 
uppmärksammas. I motionen efterfrågas  
 
1.  utbildningar för arbete mot kvinnovåld som kan riktas både mot kommunens 
anställda såväl som för allmänheten.  
2. att problemområdet bör beskrivas tydligare  i ”Folkhälsoplan med folkhälsopolitiska 
mål”.   

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

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige  
 
1. antar förslag till yttrande, 
 
2. anser motionen som besvarad. 
 



22 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2011-09-07 § 137 Dnr KS 2011/635 
Återta motion angående hyra för p-platser utan motorvärmare i 
Kumlabostäders fastighetsbestånd 

Ärendebeskrivning 
Elisabeth Berglund m.fl. (V) lämnade vid fullmäktiges sammanträde i maj in en motion 
som kommunfullmäktige beslutade att översända till kommunstyrelsen för beredning. 
Elisabeth Berglund och Denis Nilsson (V) har in en skrivelse daterad den 7 september 
2011 begärt att få ta tillbaka motionen. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner att Elisabeth Berglund och Denis Nilsson (V) begäran 
om att återta motionen. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige godkänner att Elisabeth Berglund och Denis Nilsson (V) begäran 
om att återta motionen. 



23 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2011-09-07 § 138 Dnr  

Protokoll från arbetsutskottes sammanträden  

Ärendebeskrivning 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträden den 23 samt 30 augusti. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen lägger protokollen till handlingarna.  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen lägger protokollen till handlingarna.  



24 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2011-09-07 § 139 Dnr KS 2011/773 

Delegationsbeslut - beslutsattest 

Ärendebeskrivning 
Delegationsbeslut - Ny beslutsattestans för Barbro Klaesson (rektor komvux). 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen lägger delegationsbeslutet till handlingarna.  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen lägger delegationsbeslutet till handlingarna.  

 
 

 

 


