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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2012-04-04 § 47 Dnr  

Information om Cesam 

Ärendebeskrivning 

Hans Andersson, Cesam, presenterar tankar inför samarbetet med Kumla kommun. 

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 2012-04-04 § 48 Dnr KS 2012/360 

Kumla mot narkotika 

Ärendebeskrivning 

Kumla mot narkotika har inkommit med kvartalsrapport för första kvartalet 2012. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen lägger rapporten till handlingarna.  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger rapporten till handlingarna.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2012-04-04 § 49 Dnr KS 2012/347 

Månadsrapport till kommunstyrelsen januari och februari 

Ärendebeskrivning 

Ekonomiavdelningen har upprättat månadsrapport till kommunstyrelsen för samtliga 

nämnder och förvaltningar för januari och februari månad.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen lägger månadsrapporterna till handlingarna.  

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger månadsrapporterna till handlingarna.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2012-04-04 § 50 Dnr KS 2011/1133 

Ansökan om bidrag för byte av yttertak Hardemo bygdegård 

Ärendebeskrivning 

Hardemos Hembygdsförenings styrelse har lämnat in en ansökan om bidrag från Kumla 

kommuns kommunstyrelse för byte av yttertak på Hardemo bygdegård.  

 

Föreningen har ansökt om medel från Boverket. För att Boverket ska kunna bevilja  

50 % av de beräknade totala kostnaderna om 400 tkr behöver Kumla kommun bevilja 

30 % av den totala kostnaden. Ombyggnationen är planerad att ske under 2013. 

 

Motivet till ansökan är att föreningen tillhandahåller samlingslokaler för medborgarna 

och föreningslivet. 

 

I ärendet har Lennart Eriksson (S) anmält jäv! 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beviljar Hardemo Hembygdsförenings ansökan om bidrag för byte av 

yttertak på Hardemo bygdegård på 120 tkr. 

Arbetsutskottets behandling 

Stefan Svensson (S) är ordförande under denna paragraf. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen  

 

1. beviljar Hardemo Hembygdsförenings ansökan om bidrag för byte av yttertak på  

    Hardemo bygdegård på 120 tkr, 

 

2. budgeteringen av ansökta belopp hänskjuts till budgetberedningen för hantering.  

Kommunstyrelsens behandling 

Katarina Hansson (S) ordförande under denna paragraf. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen  

 

1. beviljar Hardemo Hembygdsförenings ansökan om bidrag för byte av yttertak på  

    Hardemo bygdegård på 120 tkr, 

 

2. budgeteringen av ansökta belopp hänskjuts till budgetberedningen för hantering.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2012-04-04 § 51 Dnr KS 2012/295 

Tomtpriser Matildelunds bostadsområde 

Ärendebeskrivning 

Tekniska kontoret har i en tjänsteskrivelse daterad 19 mars 2012 lämnat förslag till 

tomtpriser för Matildelunds bostadsområde. 

 

Tomtpriser 

Antalet småhustomter som kan säljas uppgår till 23 stycken. I prissättningen har man 

tagit hänsyn till tomtstorlek, om tomten har hörnläge och i vilket väderstreck tomten 

ligger. Tomterna föreslås ha följande prissättning: 

 

Tomt 1-7, 17-20   225 000 kr 

Tomt 8-9, 21    250 000 kr 

Tomt 10-16, 22-23   195 000 kr 

 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner de föreslagna tomtpriserna. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner de föreslagna tomtpriserna. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2012-04-04 § 52 Dnr KS 2012/184 

Avtal Kumla kommun - Kumla Motorsportklubb 

Ärendebeskrivning 

Då gällande avtal tecknats i september 1996 mellan Kumla kommun och Kumla 

Motorsportklubb avseende drift och skötsel av Sannaheds Motorstadion har det till stor 

del tjänat ut. Detta är en följd av att motorsportklubbens verksamhet har en vidare och 

större inriktning än vad som omfattas i gällande avtal. Därför har ett förslag till nytt 

avtal parterna emellan skrivits.  

 

Bilagda avtal innebär i huvudsak att klubben övertar allt driftansvar vad gäller 

Sannaheds motorstadion samt att verksamhetsområdet som klubben har att sköta utökas 

till att omfatta grönytor med mera i anslutning till motorstadion. 

 

Den fotbollsplan som idag inryms inom klubbens arenaområde avvecklas som just 

fotbollsplan och ska ingå som ett verksamhetsområde för motorstadion. I avtalet finns 

ett förslag till överenskommelse om ett särskilt elitseriekonomiskt stöd till klubben som 

är knutet till att klubben just finns representerade i högsta ligan för speedway i Sverige. 

I motprestation erhåller Kumla kommun utöver ett gott renommé, bland annat rätt till 

såväl skyltreklam som reklam på matchställ m m. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen  

 

1. godkänner avtal om särskilt elitserieekonomiskt stöd samt, 

 

2. reglerar drift- och skötselavtal avseende Sannaheds Motorstadion, Kumla. 

 

 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen  

 

1. godkänner avtal om särskilt elitserieekonomiskt stöd samt, 

 

2. reglerar drift- och skötselavtal avseende Sannaheds Motorstadion, Kumla. 

 

3. omdisponerar 310 000 kr från kultur- och fritidsnämndens budget till  

    kommunstyrelsen (kommunledningskontoret). 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen  

 

1. godkänner avtal om särskilt elitserieekonomiskt stöd samt, 

 

2. reglerar drift- och skötselavtal avseende Sannaheds Motorstadion, Kumla. 

 

3. omdisponerar 310 000 kr från kultur- och fritidsnämndens budget till  

    kommunstyrelsen (kommunledningskontoret). 



9 

KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2012-04-04 § 53 Dnr KS 2012/257 

Internkontroll 2011 för kommunstyrelsens verksamheter 

Ärendebeskrivning 

Enligt reglementet för internkontroll har förvaltningarna inkommit med resultat för 

utförda internkontroller för 2011. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner internkontrollrapporterna. 

 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner internkontrollrapporterna. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2012-04-04 § 54 Dnr KS 2012/315 

Förvaltade stiftelsers räkenskaper i sammandrag - Avser 2011 
och stiftelser med tillgångar som understiger 10 prisbasbelopp 

Ärendebeskrivning 

Kommunledningskontoret har upprättat räkenskapssammanställning för år 2011 för 

kommunens stiftelser med tillgångar understigande 10 basbelopp. 

 

Dessa är följande: 

Stiftelsen Samfond för belöning åt trotjänare, Stiftelsen Ida Petterssons minne, Stiftelsen 

Samfond för skolungdom inom Hardemo-delen av Kumla kommun, Stiftelsen samfond 

för skolungdom inom Kumla-delen av Kumla kommun, Stiftelsen samfond för 

skolungdom inom Ekeby-delen av Kumla kommun, Stiftelsen Hardemo Kyrkskolas 

fond för studieresor, Stiftelsen Gustav Larssons stipendiefond för Stene skola, Stiftelsen 

samfond för utdelning till behövande inom Hardemodelen av Kumla kommun, 

Stiftelsen Samfond för utdelning till behövande inom Ekeby-delen av Kumla kommun, 

Stiftelsen Esters minne, Stiftelsen Karl Larssons minne samt Stiftelsen Samfond för 

trivselskapande åtgärder vid Sannaheds ålderdomshem. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner årsredovisningen för kommunens stiftelser med tillgångar 

understigande 10 basbelopp. 

 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner årsredovisningen för kommunens stiftelser med tillgångar 

understigande 10 basbelopp. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2012-04-04 § 55 Dnr KS 2012/313 

Årsredovisning 2011 - Stiftelsen Stig Johanssons minnesfond 

Ärendebeskrivning 

Stiftelser som har tillgångar till ett värde överstigande 10 basbelopp ska enligt 

stiftelselagen upprätta årsredovisning. 

 

Kommunledningskontoret har lämnat förslag till årsredovisning för Stiftelsen Stig 

Johanssons minne för år 2011. 

 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner årsredovisningen för stiftelsen Stig Johanssons minne för 

år 2011. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner årsredovisningen för stiftelsen Stig Johanssons minne för 

år 2011. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2012-04-04 § 56 Dnr KS 2012/311 

Årsredovisning 2011 - Stiftelsen Samfond för utdelning till 
behövande inom Kumla-delen av Kumla kommun 

Ärendebeskrivning 

Stiftelser som har tillgångar till ett värde överstigande 10 basbelopp ska enligt 

stiftelselagen upprätta årsredovisning. 

 

Kommunledningskontoret har lämnat förslag till årsredovisning för Stiftelsen Samfond 

för utdelning till behövande inom Kumla-delen av Kumla kommun för år 2011. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner årsredovisningen för Stiftelsen Samfond för utdelning till 

behövande inom Kumla-delen av Kumla kommun för år 2011. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner årsredovisningen för Stiftelsen Samfond för utdelning till 

behövande inom Kumla-delen av Kumla kommun för år 2011. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2012-04-04 § 57 Dnr KS 2012/312 

Årsredovisning 2011 - Stiftelsen Aina och Paul Johanssons 
fond 

Ärendebeskrivning 

Stiftelser som har tillgångar till ett värde överstigande 10 basbelopp ska enligt 

stiftelselagen upprätta årsredovisning. 

 

Kommunledningskontoret har lämnat förslag till årsredovisning för Stiftelsen Aina och 

Paul Johanssons fond för år 2011. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner årsredovisningen för Stiftelsen Aina och Paul Johanssons 

fond för år 2011. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner årsredovisningen för Stiftelsen Aina och Paul Johanssons 

fond för år 2011. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2012-04-04 § 58 Dnr KS 2012/342 

Direktiv för budget 2013 och ekonomisk plan 2014-2015  

Ärendebeskrivning 

Ekonomichef Johan Hultgren redovisar direktiven för budget 2013 och ekonomisk plan 

2014-2015 i en skrivelse daterad den 23 mars 2012. 

 

Arbetsutskottet behandlar ärendet vid sitt sammanträde den 3 mars.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen 

 

1. fastställer budgetdirektiv för budget 2013 och ekonomisk plan 2014-2015, 

 

2. uppdrar till ekonomiavdelningen att upprätta närmare riktlinjer för  

     nämndernas budgetarbete i enlighet med budgetdirektiven. 

 

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut i kommunstyrelsen.  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen 

 

1. fastställer budgetdirektiv för budget 2013 och ekonomisk plan 2014-2015 med  

    justering utifrån, förslag på resultatöverföring och ändring av  

    kommunledningskontorets förslag, (bilaga 1) 

 

2. uppdrar till ekonomiavdelningen att upprätta närmare riktlinjer för  

     nämndernas budgetarbete i enlighet med budgetdirektiven.  

 

.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2012-04-04 § 59 Dnr KS 2012/210 

Överföring av budgetavvikelser från 2011 

Ärendebeskrivning 

Resultatet för år 2011 visar att nämnderna sammantaget överskrider budgeten med 38,1 

mkr. Tack vare ett överskott inom kommunens finansförvaltning på 31,7 mkr stannar 

den negativa budgetavvikelsen för kommunen totalt på -6,4 mkr. 

 

Huvudprincipen i Kumla kommun är att 100 % av nämndernas över- och underskott 

överförs till kommande år. Justeringar av överföringen kan förekomma om det finns 

särskilda skäl för det. En överföring av hela det negativa resultatet bedöms vara 

orealistiskt för nämnderna att återhämta. Särskilda skäl för justeringar bör därför 

tillämpas. 

 

Ärendet återremitterades från kommunfullmäktige den 19 mars 2012. 

 

Tidigare förslag till beslut var enligt bifogad skrivelse daterad den 27 februari 2012. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner överföring av budgetavvikelser enligt bifogad 

skrivelse. 

Arbetsutskottets behandling 

Mats Hellgren (M) samt Christina Örnebjär (FP) yrkar på nollning av samtliga nämnder 

samt att en konsekvensbeskrivning tas fram. 

Lennart Eriksson (S) yrkar på bifall enligt bilaga. 

 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer Mats Hellgrens och Christina Örnebjärs yrkanden om nollning mot 

Lennart Erikssons yrkande om bifall enligt bilaga. 

 

Ordföranden finner att Lennart Erikssons yrkande vinner majoritet.  

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige godkänner överföring av budgetavvikelser enligt bifogad 

skrivelse. 

 

Reservation  
Mats Hellgren (M), Christina Örnebjär (FP) reserverar till förmån till Mats Hellgrens 

och Christina Örnebjärs yrkande om nollning av samtliga nämnder.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelsens behandling 

Lennart Erikson (S) föreslår att överföring av budgetavvikelser revideras enligt, förslag 

på resultatöverföring och ändring av kommunledningskontorets förslag,  

Mats Hellgren (M), Christina Örnebjär (FP, Jan Engman (C), Per Holm (KD), 

Margareta Engman (M) och Marcus Thörn (MP) yrkar bifall till Lennart Erikssons 

förlsag.  

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige godkänner överföring av budgetavvikelser enligt, förslag på 

resultatöverföring och ändring av kommunledningskontorets förslag. (bilaga 1) 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2012-04-04 § 60 Dnr KS 2012/261 

Årsredovisning 2011 med revisionsberättelse Nerikes Brandkår 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningsberättelse 2011 och revisionsrapporter som granskat redovisningen, 

pensionskostnader, delårsrapport och årsredovisningen har inkommit från Nerikes 

brandkår. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner Nerikes brandkårs årsredovisning för 2011.  

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut.  

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige godkänner Nerikes brandkårs årsredovisning för 2011.  



18 

KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2012-04-04 § 61 Dnr KS 2012/302 

Årsredovisning 2011 VA-verksamheten 

Ärendebeskrivning 

Tekniska kontoret har överlämnat årsredovisning för VA-verksamheten år 2011. 

 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning för VA-verksamheten 2011. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut.  

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning för VA-verksamheten 2011 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2012-04-04 § 62 Dnr KS 2012/176 

Årsredovisning 2011 - Kumla kommun 

Ärendebeskrivning 

Kommunledningskontoret har överlämnat årsredovisning för Kumla kommun för år 

2011. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning för Kumla kommun 2011.  

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut.  

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning för Kumla kommun 2011 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2012-04-04 § 63 Dnr KS 2012/345 

Personalekonomisk redovisning 2011 

Ärendebeskrivning 

Personalavdelningen har upprättat förslag till personalekonomisk redovisning för år 

2011. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner personalekonomisk redovisning 2011. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut.  

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige godkänner personalekonomisk redovisning 2011. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2012-04-04 § 64 Dnr KS 2012/308 

Kallelse till årsstämma med Trakaj AB samt årsredovisning och 
granskningsrapport år 2011 

Ärendebeskrivning 

Styrelsen i Trakaj AB har den 20 mars 2012 inkommit med kallelse till årsstämma samt 

årsredovisning och revisionsberättelse för år 2011. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige ger direktiv till kommunens ombud vid bolagsstämman att 

fastställa resultat- och balansräkning, godkänna styrelsens förslag till disposition av 

årets resultat samt beviljar styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut.  

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige ger direktiv till kommunens ombud vid bolagsstämman att 

fastställa resultat- och balansräkning, godkänna styrelsens förslag till disposition av 

årets resultat samt beviljar styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2012-04-04 § 65 Dnr KS 2012/310 

Kallelse till årsstämma med Kumla fastigheter AB samt 
årsredovisning och granskningsrapport år 2011 

Ärendebeskrivning 

Styrelsen i Kumla Fastigheter AB har den 20 mars 2012 inkommit med kallelse till 

årsstämma samt årsredovisning och revisionsberättelse för år 2011. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige ger direktiv till kommunens ombud vid bolagsstämman att 

fastställa resultat- och balansräkning, godkänna styrelsens förslag till disposition av 

årets resultat samt beviljar styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige ger direktiv till kommunens ombud vid bolagsstämman att 

fastställa resultat- och balansräkning, godkänna styrelsens förslag till disposition av 

årets resultat samt beviljar styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2012-04-04 § 66 Dnr KS 2012/309 

Kallelse till årsstämma med Stadsnät i Kumla AB samt 
årsredovisning och granskningsrapport år 2011 

Ärendebeskrivning 

Styrelsen i Stadsnät i Kumla AB har den 20 mars 2012 inkommit med kallelse till 

årsstämma samt årsredovisning och revisionsberättelse för år 2011. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige ger direktiv till kommunens ombud vid bolagsstämman att 

fastställa resultat- och balansräkning, godkänna styrelsens förslag till disposition av 

årets resultat samt beviljar styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut.  

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige ger direktiv till kommunens ombud vid bolagsstämman att 

fastställa resultat- och balansräkning, godkänna styrelsens förslag till disposition av 

årets resultat samt beviljar styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2012-04-04 § 67 Dnr KS 2012/316 

Kallelse till årsstämma med Kumla bostäder AB samt 
årsredovisning och granskningsrapport år 2011 

Ärendebeskrivning 

Styrelsen i Kumla Bostäder AB har den 20 mars 2012 inkommit med kallelse till 

årsstämma samt årsredovisning och revisionsberättelse för år 2011. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige ger direktiv till kommunens ombud vid bolagsstämman att 

fastställa resultat- och balansräkning, godkänna styrelsens förslag till disposition av 

årets resultat samt beviljar styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut.  

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige ger direktiv till kommunens ombud vid bolagsstämman att 

fastställa resultat- och balansräkning, godkänna styrelsens förslag till disposition av 

årets resultat samt beviljar styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. 
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2012-04-04 § 68 Dnr KS 2011/902 

Svar på motion - angående kommunens upphandling 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige överlämnade den 19 september en motion till kommunstyrelsen 

för beredning som var inlämnad av Per Holm (KD) där han föreslår att, 

 

1. Det görs en översyn av Kumla kommuns upphandlingsreglemente med beaktande av  

    motionens intentioner, 

 

2. de livsmedel som upphandlas har producerats enligt svensk lagstiftning. 

 

Av motionen framgår att de intentioner som avses är konkurrens, miljö och etiska 

hänsyn samt öka affärsmöjligheter för de små och medelstora företagen. 

 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige 

 

1. antar yttrandet, 

 

2. anser motionen som besvarad.  

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut.  

Kommunstyrelsens behandling 

Per Holm (KD) samt Jan Engman (C) yrkar bifall till motionen. 

Lennart Eriksson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer Per Holm (KD) och Jan Engmans (C) bifalls yrkande mot Lennart 

Erikssons (S) yrkande om bifall till arbetsutskottets förslag mot varandra.  

Ordföranden finner att arbetsutskottets förslag vinner majoritet. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige 

 

1. antar yttrandet, 

 

2. anser motionen som besvarad.  

 

Reservation 
Per Holm (KD), Jan Engman (C), Margareta Engman (M) samt Marcus Thörn (MP) 

reserverar sig till förmån för Per Holm (KD) och Jan Engmans (C) yrkande om bifall till 

motionen.  
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Kommunstyrelsen 2012-04-04 § 69 Dnr KS 2011/668 

Svar på medborgarförslag - Nytt golv i gymnastiksalen på 
Lillhedens skola 

Ärendebeskrivning 

De fem förslagsställarna vill genom ett inlämnat medborgarförslag den 27 maj 2011 att: 

 

- kommunen lägger ett nytt golv i idrottshallen vid Lillhedens skola, då golvet är 

sprucket och slitet. 

 

Kommunfastigheter har lämnat ett yttrande daterat 23 februari 2012 där det framgår att 

golvet i idrottshallen kommer bytas ut.  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige 

 

1. antar yttrandet, 

 

2. bifaller medborgarförslaget.  

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut.  

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige 

 

1. antar yttrandet, 

 

2. bifaller medborgarförslaget.  
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Kommunstyrelsen 2012-04-04 § 70 Dnr KS 2012/275 

Förslag till förändrad taxa för tillsyn av detaljhandel med 
tobaksvaror 

Ärendebeskrivning 

Handläggare Patrik Germer, Hallsbergs kommun, har lämnat förslag till förändrad taxa 

för tillsyn av detaljhandel med tobaksvaror för Sydnärkes kommuner. 

 

I sin skrivelse redogör han för att kommunen får ta ut avgift för sitt arbete med tillsyn 

över de butiker som detaljhandlar med tobaksavaror. Den nuvarande tillsynsavgiften är 

500 kr/år och butik.  

 

Tillsynsavgiften ska täcka kostnader för vår registerhållning, tillsynsbesök i butik, 

samordning med andra tillsynsmyndigheter med mera. I och med att tillsynsuppdragen 

har utökats och förändrats har det inneburit en ökning av kostnaderna för tillsyn.  

 

Sydnärkegruppen beslutade vid sitt sammanträde den 21 februari att föreslå att 

respektive kommun ska ändra taxan för tobakstillsyn från 500 kr/år till 1 500 kr/år samt 

att för de butiker som säljer både tobak och folköl föreslås den sammantagna avgiften 

ändras från idag 1500 kr/år till 2 200 kr/år, avgifterna ska uppräknas med KPI. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige  

 

1. ändrar taxa för tobakstillsyn till 1 500 kr/år och butik, 

 

2. att avgiften för den butik som säljer både tobak och folköl bestäms till 2 200 kr/år och  

    butik. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut.  

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige  

 

1. ändrar taxa för tobakstillsyn till 1 500 kr/år och butik, 

 

2. att avgiften för den butik som säljer både tobak och folköl bestäms till 2 200 kr/år och 

butik. 

 

3. i texten ändras från butiker till näringsidkare. 

. 
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Kommunstyrelsen 2012-04-04 § 71 Dnr  

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ärendebeskrivning 

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträden den 20 och 27 februari. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen lägger protokollen till handlingarna.  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger protokollen till handlingarna.  
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Kommunstyrelsen 2012-04-04 § 72 Dnr KS 2012/331 

Årsredovisning Stiftelsen Nygårdshemmet 2011 

Ärendebeskrivning 

Stiftelsen Nygårdshemmet har överlämnat årsredovisning för år 2011 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner stiftelsen Nygårdshemmets årsredovisning för 

verksamhetsåret 2011. 

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet överlåter förslag till beslut till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige godkänner stiftelsen Nygårdshemmets årsredovisning för 

verksamhetsåret 2011. 
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Kommunstyrelsen 2012-04-04 § 73 Dnr KS 2011/1068 

Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag 
samt redovisning av medborgarförslag som överlämnats till 
nämnd för besvarande 2012/nr 1  

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen ska enligt arbetsordning för kommunfullmäktige i Kumla, varje år 

vid fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober redovisa de motioner och 

medborgarförslag som inte har beretts färdigt samt redovisa de medborgar-förslag som 

har överlämnats för besvarande till nämnd. 

 

11 motioner och 7 medborgarförslag är inlämnade fram till 19 mars 2012 och är 

fortfarande under beredning. 5 medborgarförslag är besvarade av nämnd fram till den 

19 mars 2012. 

 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner rapporten. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut.  

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige godkänner rapporten. 
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Kommunstyrelsen 2012-04-04 § 74 Dnr  

Ny organisation vid miljö- och byggnadsförvaltningen 

Ärendebeskrivning 

Ny modell för hur organisationen vid miljö- och byggnadsförvaltningen kommer se ut. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner omorganisationen av miljö- och byggnadsförvaltningen. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut.  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner omorganisationen av miljö- och byggnadsförvaltningen. 
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Kommunstyrelsen 2012-04-04 § 75 Dnr KS 2012/162 

Ny ledamot i Leader mellansjölandet  

Ärendebeskrivning 

Marie Eriksson har avsagts sig sin plats som representant för Kumla kommun i Leader 

mellansjölandet. På förslag som ny representant finns Sten Persson. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen utser Sten Persson som ny representant i Leader mellansjölandet för 

Kumla kommun efter Marie Eriksson. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut.  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen utser Sten Persson som ny representant i Leader mellansjölandet för 

Kumla kommun efter Marie Eriksson. 

 
 

 

 


