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Kommunfullmäktige 2012-03-19 § 9 Dnr  

Information 

Ärendebeskrivning 

Mänskliga rättigheter - veckan  
Information från elevråden på kommunens 6-9 skolor angående veckan mot våld som de 

sedan ett flertal år tillbaka arrangerar. Veckan har tidigare kallats "Manifestation mot 

våldsveckan" men i år har eleverna döpt om den till MR (mänskliga rättigheter)-veckan. 

Under vecka 16 kommer ett flertal aktiviteter att genomföras på de olika skolorna. En 

gemensam avslutning med lokala band samt prisutdelning kommer att äga rum den 20 

april.  

 

Utskick av revisionsberättelsen 
Ordförande upplyser om att det inför kommunfullmäktiges sammanträde i april kommer 

att bli en förskjutning av utskicket angående revisionen. Utskick av revisionsberättelsen 

kommer att skickas ut den 11 april.  

 

Eventuell ändrad dag 
Ordförande informerar om att kommunfullmäktiges sammanträde i oktober eventuellt 

kommer att flyttas från den 15 oktober till den 16 oktober. Detta då Promotionbåten går 

den 14-15 oktober och det är många kommunfullmäktigeledamöter som brukar delta på 

detta event. Mårten Blomqvist återkommer i frågan, men uppmanar ledamöterna att 

reservera den 16 oktober så länge.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.  
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Kommunfullmäktige 2012-03-19 § 10 Dnr  

Nya interpellationer 

Ärendebeskrivning 

Interpellation från Christina Örnebjär (FP) angående kommunens drogpolicy.  

 

Interpellation från Mats Hellgren (M) angående medarbetarenkäten. 

 

Interpellation från Elisabeth Berglund (V) angående framtida användning av 

Kumlahallen.  

Kommunfullmäktiges behandling 

Interpellationerna angående kommunens drogpolicy och medarbetarenkäten kommer 

kommunstyrelsens ordförande Lennart Eriksson (S) besvara senare under mötet. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige  

 

1. medger att interpellationerna får framställas,  

 

2. överlämnar interpellationen angående framtida användning av Kumlahallen  

    ordförande kultur- och fritidsnämnden för besvarande.   
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Kommunfullmäktige 2012-03-19 § 11 Dnr  

Inkommen skrivelse 

Ärendebeskrivning 

Inkommet tackkort från Elisabet Ekestubbe för uppvaktningen på hennes högtidsdag.  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige lägger inkommen skrivelse till handlingarna.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger inkommen skrivelse till handlingarna.  
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Kommunfullmäktige 2012-03-19 § 12 Dnr KS 2012/171 

Ombudgetering växelkostnader 

Ärendebeskrivning 

Kommunerna i Sydnärke har genomfört en gemensam upphandling av telefoni. Genom 

att utnyttja sin option att ansluta sig till upphandlingen ersätter Kumla kommun sin 

tjänstebaserade telefoni med köpt egen utrustning. Genom att göra detta kan Kumla 

kommun förbättra sin telefonilösning och dessutom tillföra moderna funktioner utan att 

de totala driftkostnaderna ökar. Från och med året efter investeringen kommer 

driftkostnaderna att sänkas med 300-500 tkr jämfört med 2011. Medel för drift behöver 

därför omfördelas till investering. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige 

 

1. beslutar att anslå 1 220 tkr i investeringsbudgeten för köp av televäxel mm, 

 

2. kapitalkostnaderna inryms i kommunledningskontorets befintliga driftbudget. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige 

 

1. anslår 1 220 tkr i investeringsbudgeten för köp av televäxel mm, 

 

2. inrymmer kapitalkostnaderna i kommunledningskontorets befintliga driftbudget. 



7 

KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunfullmäktige 2012-03-19 § 13 Dnr KS 2012/74 

Utökad borgen Kumla bostäder AB 

Ärendebeskrivning 

Kumla Bostäder AB:s styrelse beslutade på styrelsemöte den 7 december 2011 att 

ansöka om utvidgad borgenslimit från 800 mnkr till 1 000 mnkr. Anledningen till 

utökningen är den fortsatta produktionen av nya lägenheter.  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner utökad borgenslimit för Kumla bostäder AB till  

1 000 mnkr.  

Arbetsutskottets behandling 

Mats Hellgrens (M) och Christina Örnebjärs (FP) tilläggsyttrande om långsiktig 

planering över alla större investeringar läggs till protokollet. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut.  

Kommunstyrelsens behandling 

Mats Hellgren (M), Christina Örnebjär (FP), Mats Gunnarsson (MP), Margareta 

Engman (M), Jan Engman (C) och Raymonda Kourie (KD) ställer sig bakom Mats 

Hellgrens och Christina Örnebjärs tilläggsyttrande från arbetsutskottets och det läggs till 

protokollet.  

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges behandling 

Lennart Eriksson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

 

Christina Örnebjär (fp) och Mats Hellgren (m) vidhåller sitt tilläggsyttrande om 

långsiktig planering över alla större investeringar, se bilaga 1.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att, såsom för egen skuld, ingå borgen för Kumla bostäder 

AB:s låneförpliktelser upp till ett högsta belopp om 1 000 000 000 kr, jämte därpå 

löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på 

skuldebrevens respektive urspungliga lånebelopp.   
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Kommunfullmäktige 2012-03-19 § 14 Dnr KS 2011/868 

Miljöprogram 2012 - 2016 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadskontoret har upprättat ett förslag till nytt Miljöprogram 2012-2016 

för Kumla kommun och de kommunägda bolagen. Miljöprogrammet bygger på de 16 

nationellt uppsatta miljökvalitetsmålen, vilka anger riktningen för att förbättra vår miljö. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar miljöprogram för 2012-2016. 

Arbetsutskottets behandling 

Katarina Hansson (S) yrkar att arbetsutskottet föreslår att miljöprogram samt 

klimatprogram samordnas till ett program vid nästa revidering av något av programmen.    

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige  

 

1. antar miljöprogram för 2012-2016, 

 

2. uppdrar till miljö- och byggnadsnämnden att samordna miljö och klimatprogram vid  

    nästa revidering av något av programmen.  

Kommunstyrelsens behandling 

Mats Gunnarsson (MP) yrkar återremiss av ärendet för ytterligare beredning.  

Mats Gunnarsson (MP) yrkar på tillägg till miljöprogram enligt bifogad bilaga. 

Katarina Hansson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  

 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer Mats Gunnarssons (MP) yrkanden mot Katarina Hanssons (S) 

yrkande om bifall till arbetsutskottets förslag mot varandra och finner att 

arbetsutskottets förslag vinner majoritet. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige  

 

1. antar miljöprogram för 2012-2016, 

 

2. uppdrar till miljö- och byggnadsnämnden att samordna miljö och klimatprogram vid     

    nästa revidering av något av programmen.  
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Reservation 
Mats Gunnarsson (MP), Mats Hellgren (M), Christina Örnebjär (FP), Jan Engman (C), 

Margareta Engman (M), Raymonda Kourie (KD) reserverar sig till förmån för Mats 

Gunnarsson yrkanden.  

Kommunfullmäktiges behandling 

Katarina Hansson (S), Lennart Eriksson (S) och Elisabeth Berglund (V) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag till beslut.  

 

Mats Gunnarsson (MP) yrkar i första hand att ärendet ska återremitteras och i andra 

hand yrkar han bifall till de att-satser han presenterat i skrivelse (inte att-sats 8), se 

bilaga 2. Motiveringen till yrkande om återremiss är att ge samtliga partier möjlighet att 

i lugn och ro gå igenom Mats Gunnarssons (MP) att-satser för att förhoppningsvis 

bifalla alla, eller i alla fall några av dem, när ärendet behandlas på nytt.   

 

Mats Hellgren (M) och Jan Engman (C) instämmer i Mats Gunnarssons (MP) yrkande 

om återremiss av ärendet.  

 

Propositionsordning 
Ordförande ställer först mot varandra om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras.  

Ska ärendet avgöras idag kommer ordförande därefter ställa kommunstyrelsens förslag 

till beslut och Mats Gunnarssons tillägg av att-satser mot varandra.  

 

Ordförande ställer proposition och finner att ärendet ska avgöras idag. 

Votering begärd.  

 

Votering 
Enligt kommunallagen 5 kap 36§ ska ett ärende återremitteras om det begärs av minst 

en tredjedel av de närvarande ledamöterna.  

Det är 43st ledamöter närvarande.  

 

Dan-Åke Moberg (S), Lennart Eriksson (S), Katarina Hansson (S), Gunnel Kask (S), 

Mårten Blomqvist (S), Annica Moberg (S), Björn Eriksson (S), Marie Eriksson (S), 

Stefan Svensson (S), Eva Wilhelmsson (S), Christer Thörner (S), Gun-Britt Andersson 

(S), Majeed Ahmad Rauf (S), Ing-Marie Andersson (S), Andreas Brorsson (S), Katarina 

Öberg (S), Carl-Gustav Thunström (S), Lisbet Björklund (S), Peter Eriksson (S), 

Jeanette Vidström (S), Sten Persson (S), Roger Arvidsson (S), Elisabeth Berglund (V), 

Denis Nilsson (V) och Elisabet Ekestubbe (M) röstar att ärendet ska avgöras idag.  

 

Karl-Gunnar Jonsson (M), Mats Hellgren (M), Göran Arveståhl (M), Göran Andersson 

(M), Berry Keller (M), Marina Andersson (M), Anders Schölin (M), Jan Engman (C), 

Torbjörn Ahlin (C), Anette Friman (C), Linda Axäng (FP), Christina Örnebjär (FP), 

Anna Otterström (FP), Per Holm (KD), Raymonda Kourie (KD), Mats Gunnarsson 

(MP), Marcus Thörn (MP) och Per-Åke Ringhald (SD) röstar för att ärendet ska 

återremitteras.  
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Det är därmed 25st som röstat att ärendet ska avgöras idag och 18st som röstat att 

ärendet ska återremitteras.  

 

Ordförande finner att ärendet ska återremitteras.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige återremitterar ärendet med motiveringen att ge samtliga partier 

möjlighet att i lugn och ro gå igenom Mats Gunnarssons (MP) att-satser enligt bilaga 2. 
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Kommunfullmäktige 2012-03-19 § 15 Dnr KS 2012/210 

Överföring av budgetavvikelser från 2011 

Ärendebeskrivning 

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

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

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

 

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.  

 

Lennart Eriksson (S) har i en skrivelse daterad 27 februari 2012 lämnat förslag till 

resultatöverföring, se bilaga 3. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar om överföring av budgetavvikelser sker enligt bilaga. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

 

Christina Örnebjär (FP) deltar inte i beslutet. 

Kommunstyrelsens behandling 

Mats Hellgren (M) yrkar att samtliga nämnder ska nollas gällande överskott och 

underskott. 

Mats Gunnarsson (M), yrkar att samtliga nämnder med underskott nollas samt att de 

nämnder med överskott i budget får behålla 50 % av sitt överskott. 

Lennart Eriksson (S) yrkar på bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.  

 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer Mats Hellgrens (M) yrkande om nollning av alla nämnder samt 

Mats Gunnarssons (MP) yrkande att de nämnder som har överskott får behålla 50 % av 

överskottet mot Lennart Erikssons (S) yrkande om bifall till arbetsutskottets förslag till 

beslut mot varandra.  

 

Ordföranden finner att arbetsutskottets förslag till beslut vinner majoritet.  

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar om överföring av budgetavvikelser sker enligt  
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bilaga 2 i protokollet. 

 

Reservation 
Mats Hellgren (M), Christina Örnebjär (FP); Margareta Engman (M) Jan Engman (C), 

Raymonda Kourie (KD) reserverar sig till förmån för Mats Hellgrens yrkande om 

nollning av samtliga nämnder.  

Mats Gunnarsson (MP) reserverar sig till förmån för sitt yrkande om nollning av 

samtliga nämnder med underskott men att nämnder med överskott får behålla 50 % av 

överskottet.  

Kommunfullmäktiges behandling 

Jan Engman (C) yrkar på återremiss.  

Motiveringen är att han vill att en ordentlig konsekvensbeskrivning görs innan 

kommunfullmäktige fattar beslut.  

 

Mats Hellgren (M) och Mats Gunnarsson (MP) instämmer i Jan Engmans (C) yrkande 

om återremiss av ärendet.  

 

Linda Axäng (FP) yrkar att samtliga nämnder ska nollas.  

 

Lennart Eriksson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

 

Propositionsordning 
Ordförande ställer först mot varandra om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras.  

Ska ärendet avgöras idag kommer ordförande därefter ställa kommunstyrelsens förslag 

till beslut och Linda Axängs (FP) yrkande om nollning av samtliga nämnder mot 

varandra.   

 

Ordförande ställer proposition och finner att ärendet ska avgöras idag. 

Votering begärd.  

 

Votering 
Enligt kommunallagen 5 kap 36§ ska ett ärende återremitteras om det begärs av minst 

en tredjedel av de närvarande ledamöterna.  

Det är 43st ledamöter närvarande.  

 

Dan-Åke Moberg (S), Lennart Eriksson (S), Katarina Hansson (S), Gunnel Kask (S), 

Mårten Blomqvist (S), Annica Moberg (S), Björn Eriksson (S), Marie Eriksson (S), 

Stefan Svensson (S), Eva Wilhelmsson (S), Christer Thörner (S), Gun-Britt Andersson 

(S), Majeed Ahmad Rauf (S), Ing-Marie Andersson (S), Andreas Brorsson (S), Katarina 

Öberg (S), Carl-Gustav Thunström (S), Lisbet Björklund (S), Peter Eriksson (S), 

Jeanette Vidström (S), Sten Persson (S), Roger Arvidsson (S), Elisabeth Berglund (V), 

Denis Nilsson (V), Linda Axäng (FP), Christina Örnebjär (FP) och Anna Otterström 

(FP) röstar att ärendet ska avgöras idag.  

 

Karl-Gunnar Jonsson (M), Mats Hellgren (M), Göran Arveståhl (M), Göran Andersson 
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(M), Berry Keller (M), Elisabet Ekestubbe (M), Marina Andersson (M), Anders Schölin 

(M), Jan Engman (C), Torbjörn Ahlin (C), Anette Friman (C), Per Holm (KD), 

Raymonda Kourie (KD), Mats Gunnarsson (MP), Marcus Thörn (MP) och Per-Åke 

Ringhald (SD) röstar för att ärendet ska återremitteras.  

 

Det är därmed 27st som röstat att ärendet ska avgöras idag och 16st som röstat att 

ärendet ska återremitteras.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige återremitterar ärendet med motiveringen att en ordentlig 

konsekvensbeskrivning görs innan kommunfullmäktige fattar beslut. 



14 

KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunfullmäktige 2012-03-19 § 16 Dnr KS 2012/209 

Ombudgeteringar av investeringar från 2011 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har haft genomgång med företrädare för 

facknämnderna om förändringar i investeringsbudgeten 2012 med anledning av 

ombudgeteringar mm.  

 

Genomgången har resulterat i förslag på ombudgeteringar på 19,1 mnkr, se bilaga 4. 

 

I 2012 års investeringsbudget finns sedan tidigare 115,0 mnkr. De nu föreslagna 

ombudgeteringarna innebär att investeringsbudgeten innevarande år kommer att uppgå 

till totalt 134,1 mnkr.  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner ombudgeteringar enligt bilaga. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens behandling 

Enligt förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner ombudgeteringar enligt bilaga 4. 
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Kommunfullmäktige 2012-03-19 § 17 Dnr KS 2010/917 

Svar på medborgarförslag -  Övergångsställe utanför Kumla 
kyrka 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag har lämnats om ett markerat övergångsställe utanför Kumla kyrka. 

 

I medborgarförslaget står bland annat att en del av kyrkobesökarna inte känner sig 

trygga när det saknas markerat övergångsställe. 

 

Miljö -och byggnadsnämnden fick den 18 januari 2011 i uppdrag att lämna förslag till 

yttrande. 

 

Utredningssekreterare Caroline Fornbrant och dåvarande förvaltningschef Kurt Larsson 

har lämnat ett reviderat förslag till yttrande daterat den 12 december 2011. Av yttrandet 

framgår bland annat att det finns ett behov av övergångställen i anslutning till Kumla 

kyrka, och att man bedömer kunna genomföra åtgärderna under år 2012.   

Förslag till beslut 

1. antar yttrandet, 

 

2. anser att medborgarförslaget därmed är besvarat. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges behandling 

Göran Andersson tackar å SPF:s vägnar.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige 

 

1. antar yttrandet, 

 

2. anser att medborgarförslaget därmed är besvarat. 
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Kommunfullmäktige 2012-03-19 § 18 Dnr KS 2011/1011 

Svar på motion - marknadsföring av Kumla 

Ärendebeskrivning 

Elisabeth Berglund (V) lämnade den 8 november in en motion angående 

marknadsföring av Kumla där hon föreslår att kommunfullmäktige. 

 

1. Utarbetar en folder/informationsskrift om Kumla med lämplig text om vår kommuns 

alla möjligheter. 
 

2. Informerar om Kumla via internet. 
 

Administrativ chef Hans Boskär och informationssamordnare Karin Moberg har i en 

skrivelse daterad 15 februari 2012 lämnat förslag till yttrande över motionen där det 

framgår att kommunen redan idag har ett flertal broschyrer som på ett bra sätt 

kompletterar varandra sammantaget och uppfyller det som avses i motionen. Av 

yttrande framgår vidare att kommunen sedan mer än 10 år tillbaka tillgängliggör 

information via internet både via hemsidor men också via sociala medier. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige 

 

1. antar förslag till yttrande, 

 

2. anser att motionen är besvarad. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges behandling 

Elisabeth Berglund (V) tackar för snabbt och bra svar, och har inte längre något 

yrkande.   

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige 

 

1. antar förslag till yttrande, 

 

2. anser att motionen är besvarad. 
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Kommunfullmäktige 2012-03-19 § 19 Dnr KS 2011/901 

Svar på motion - angående forskningsbaserad undervisning 

Ärendebeskrivning 

Den 19 september 2011 vid kommunfullmäktiges sammanträde, § 119, inkom Per Holm 

(KD) med en motion gällande forskningsbaserad undervisning i Kumla kommuns 

skolor. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog åt barn- och utbildningsnämnden att 

besvara motionen.  

 

Motionären ger tre förslag vilka är; 

1. att utse lämplig skolenhet som ges möjligheter att helt arbeta forskningsbaserat 

enligt motionen,  

2. att skolenheten blir kommunens modellskola för fortsatt arbete med 

forskningsbaserad utbildning och  

3. att i det arbetet också söka samverkan med Örebro universitet. 

 

Av yttrandet framgår att barn- och utbildningsförvaltningen i Kumla kommun arbetar 

genom implementeringen av de nya styrdokumenten och regional samverkan med att, i 

enlighet med skollagen, använda beprövad erfarenhet och basera undervisningen på 

vetenskaplig grund i kommunens alla skolor och förskolor. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige 

 

1. antar yttrandet, 

 

2. anser motionen som besvarad.  

Arbetsutskottets behandling 

Christina Örnebjär (FP), Mats Hellgren (M) yrkar bifall till motionen. 

 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer förslag till beslut mot Mats Hellgrens (M) och Christina Örnebjärs 

(FP) yrkande om bifall till motionen mot varandra. 

Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige enligt förslag till 

beslut.  

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

 

Reservation 
Mats Hellgren (M) samt Christina Örnebjär (FP) reserverar sig mot beslutet till förmån 
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för sitt bifalls yrkande. 

Kommunstyrelsens behandling 

Mats Hellgren (M) yrkar bifall till motionen. 

Lennart Eriksson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer Lennart Erikssons (S) yrkande om bifall till arbetsutskottets förslag 

till beslut mot Mats Hellgrens (M) yrkande om bifall till motionen mot varandra. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige enligt 

arbetsutskottets förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige 

 

1. antar yttrandet, 

 

2. anser motionen som besvarad.  

 

Reservation 
Mats Hellgren (M), Margareta Engman (M), Christina Örnebjär (FP, Jan Engman (C), 

Mats Gunnarsson (MP) samt Raymonda Kourie (KD) reserverar sig till förmån för Mats 

Hellgrens (M) bifalls yrkande.  

Kommunfullmäktiges behandling 

Stefan Svensson (S), Elisabeth Berglund (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 

på beslut.  

 

Per Holm (KD), Mats Gunnarsson (MP) yrkar bifall till motionen.  

 

Göran Arveståhl (M) tillrättavisas av ordförande på grund av olämpligt uppträdande 

mot Katarina Hansson (S).  

Göran Arveståhl (M) ber om ursäkt för sitt agerande.  

 

Proposition 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar 

enligt kommunstyrelsens förslag.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige 

 

1. antar yttrandet, 

 

2. anser motionen som besvarad.  
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Reservation 
Karl-Gunnar Jonsson (M), Mats Hellgren (M), Göran Arveståhl (M), Göran Andersson 

(M), Berry Keller (M), Elisabet Ekestubbe (M), Marina Andersson (M), Anders Schölin 

(M), Jan Engman (C), Torbjörn Ahlin (C), Anette Friman (C), Linda Axäng (FP), 

Christina Örnebjär (FP), Anna Otterström (FP), Per Holm (KD), Raymonda Kourie 

(KD), Mats Gunnarsson (MP) och Marcus Thörn (MP) reserverar sig.  
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Kommunfullmäktige 2012-03-19 § 20 Dnr KS 2012/191 

Svar på interpellation - Drog- och alkoholpolicy 

Ärendebeskrivning 

Christina Örnebjär (FP) har ställt en interpellation angående drog- och alkoholpolicy till 

kommunstyrelsens ordförande Lennart Eriksson (S), i interpellation ställs följande 

frågor; 

 

- Har drog- och alkoholpolicyn behandlats i kommunstyrelse och/eller  

  kommunfullmäktige? 

- Har det förekommit någon diskussion om att uppdatera policyn och vad var det i så  

  fall som föranledde att ingen åtgärd vidtogs? 

- Finns det en skriftlig handlingsplan kring vad man ska göra om man misstänker att  

   någon är alkohol- eller drogpåverkad på arbetsplatsen? 

- Finns det en alkoholpolicy gällande representation? 

- Om så är fallet – när och var är den antagen? 

- Vad har man för tankar kring drog- och alkoholpolicy samt handlingsplan som avser  

  förtroendevalda? 

- Finns det en alkoholpolicy för hur Kumla som kommun ska agera vid exempelvis  

   tillståndsansökningar vid evenemang eller när man lånar/hyr kommunens lokaler? 

Kommunfullmäktiges behandling 

Lennart Eriksson (S) besvarar interpellationen, se bilaga 5.  

 

I debatten yttrar sig Lennart Eriksson (S), Christina Örnebjär (FP), Mats Gunnarsson 

(MP), Dan-Åke Moberg (S), Stefan Svensson (S), Per Holm (KD), Katarina Hansson 

(S).  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige frångår ärendet.  
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Kommunfullmäktige 2012-03-19 § 21 Dnr KS 2012/159 

Svar på interpellation - medarbetarenkät 

Ärendebeskrivning 

Mats Hellgren (M) har ställt en interpellation angående medarbetarenkäten till 

kommunstyrelsens ordförande Lennart Eriksson (S).  

Kommunfullmäktiges behandling 

Lennart Eriksson (S) besvarar interpellationen, se bilaga 6.  

 

I debatten yttrar sig Mats Hellgren (M) och Lennart Eriksson (S).  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige frångår ärendet. 
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Kommunfullmäktige 2012-03-19 § 22 Dnr  

Nya motioner 

Ärendebeskrivning 

Motion från Moderaterna om trafiksäkerhet vid Sörby Industriområde (KS 2012/198) 

 

Motion från Socialdemokraterna om samordning av kommunens verksamheter (KS 

2012/129) 

 

Motion från Folkpartiet om att Kumla ska bli en författarfristad (KS 2012/185) 

 

Motion från Miljöpartiet om bättre arbetsvillkor för lärarna (KS 2012/253) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar motionerna till kommunstyrelsen för beredning.  
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Kommunfullmäktige 2012-03-19 § 23 Dnr  

Valärenden 

Ärendebeskrivning 

Valberedningens förslag 

1. Elisabeth Jaegers (fp) begäran om att entledigas från sitt uppdrag som ersättare i  

    barn- och utbildningsnämnden beviljas. 

2. Ulf Svedins (mp) begäran om att entledigas från sitt uppdrag som ersättare i barn- och  

    utbildningsnämnden beviljas.  

3. Jonas Holmströms (mp) begäran om att entledigas från sitt uppdrag som ersättare i  

    socialnämnden beviljas. 

4. Josefine Erikssons (S) begäran om att entledigas från sitt uppdrag som ersättare i  

    kultur- och fritidsnämnden samt ersättare i kommunfullmäktige beviljas.  

5. Kajsa Rosén (fp) utses till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Elisabeth  

    Jaeger (fp). 

6. Andreas Tranderyd (mp) utses till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter  

    Ulf Svedin (mp).  

7. Jonas Andersson Wellermo (mp) utses till ny ersättare i socialnämnden efter Jonas  

    Holmström (mp). 

8. Rosita Strömberg (s) utses till ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden efter  

    Barbro Halling (s).  

9. Valen under punkterna 5-8 avser tiden t.o.m. år 2014. 

Kommunfullmäktiges behandling 

Jan Engman (C) yrkar att Anders Svärd (C) ska utses till ordförande i revisionen efter 

Kurt-Erik Gullberg (S).  

Lennart Eriksson (S) yrkar att Kurt-Erik Gullberg (S) ska utses till vice ordförande i 

revisionen efter Anders Svärd (C).  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige  

1. entledigar Elisabeth Jaegers (fp) från sitt uppdrag som ersättare i barn- och  

    utbildningsnämnden. 

2. entledigar Ulf Svedins (mp) från sitt uppdrag som ersättare i barn- och  

    utbildningsnämnden .  

3. entledigar Jonas Holmströms (mp) från sitt uppdrag som ersättare i socialnämnden. 

4. entledigar Josefine Erikssons (S) från sitt uppdrag som ersättare i kultur- och  

    fritidsnämnden samt ersättare i kommunfullmäktige och begär ny sammanräkning  

    hos länsstyrelsen.  

5. utser Kajsa Rosén (fp) till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Elisabeth  

   Jaeger (fp). 
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6. utser Andreas Tranderyd (mp) till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter  

    Ulf Svedin (mp).  

7. utser Jonas Andersson Wellermo (mp) till ny ersättare i socialnämnden efter Jonas  

    Holmström (mp). 

8. utser Rosita Strömberg (s) till ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden efter  

    Barbro Halling (s).  

9. utser Anders Svärd (C) till ny ordförande i revisionen efter Kurt-Erik Gullberg (S). 

10. utser Kurt-Erik Gullberg (S) till ny vice ordförande i revisionen efter Anders Svärd (C).  

11. Valen under punkterna 5-10 avser tiden t.o.m. år 2014. 

 
 

 

 


