
 
 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
2012-06-18 

 
Plats och tid Folkets Hus , Teatern, 2012-06-18, klockan 17:30-20:50 
  
Beslutande Mårten Blomqvist (S) Elisabeth Berglund (V) 
 Annica Moberg (S) Lisa Claeson (V) 
 Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) 
 Roger Arvidsson (S) Margareta Engman (M) 
 Lennart Eriksson (S) Kerstin Martinsson (M) 
 Katarina Hansson (S) Göran Andersson (M) 
 Gunnel Kask (S) Berry Keller (M) 
 Marianne Arvidsson (S) Elisabet Ekestubbe (M) 
 Björn Eriksson (S) Marina Andersson (M) 
 Marie Eriksson (S) Karl-Gunnar Jonsson (M) 
 Stefan Svensson (S) Christina Örnebjär (FP) 
 Eva Wilhelmsson (S) Linda Axäng (FP) 
 Christer Thörner (S) Tony Larsson-Malmberg (FP) 
 Gun-Britt Andersson (S) Per Holm (KD) 
 Majeed Ahman Rauf (S) Siv Jerlström (KD) 
 Ing-Marie Andersson (S) Raymonda Kourie (KD) 
 Katarina Öberg (S) Jan Engman (C) 

 Carl-Gustav Thunström (S) Per-Arne Mårstad (C) 

 Lisbet Björklund (S) Anette Friman (C) 
 Thomas Andersson (S) Mats Gunnarsson (MP) 
 Jeanette Widström (S) Marcus Thörn (MP) 
 Britt Gelin (S) Per-Åke Ringhald (SD) 
   
Närvarande, ej tjg ers Erik Jönsson (S) Carina Riberg (MP) 
  Shorish Saber (S) Jan Nilsson (MP) 
   

 
Sekreterare ...................................................... §§ 52-60 
 Hans Boskär  

 
Ordförande ...................................................... 
 Mårten Blomqvist 

 
Justerare ................................................ ................................................ 
 Dan-Åke Moberg   Margareta Engman 

 

Anslag/Bevis 

Protokoll är justerat 
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Styrelse/Nämnd Kommunfullmäktige 
  
Sammanträdesdatum 2012-06-18 

 
Datum för 
uppsättande 

2012-06-25 Datum för nedtagande 2012-07-16 

 
Förvaringsplats Kommunledningskontoret 
  
Underskrift ...................................................... 
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Kommunfullmäktige 2012-06-18 § 52 Dnr KS 2012/659 

Inkommen interpellation angående äldreomsorgen i Kumla 

Ärendebeskrivning 

Inkommen interpellation från Miljöpartiet ställd till kommunstyrelsens ordförande 

angående äldreomsorgen i Kumla. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige 

 

1. medger att interpellationen får framställas, 

 

2. överlämnar interpellationen till kommunstyrelsens ordförande Lennart Eriksson (S)  

    för besvarande.  
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Kommunfullmäktige 2012-06-18 § 53 Dnr KS 2012/129 

Återtagande av motion 

Ärendebeskrivning 

Björn Eriksson (S) har den 14 juni 2012 skriftligen begärt att kommunfullmäktige 

återkallar hans motion om samordning av kommunens verksamheter (KS 2012/129). 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige återkallar motionen om samordning av kommunens verksamheter. 
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Kommunfullmäktige 2012-06-18 § 54 Dnr  

Rapport om utmärkelse för goda insatser för tillgängligt boende 

Ärendebeskrivning 

PRO (Pensionärernas riksorganisation) har vid sin kongress i Örebro den 18 juni 

tilldelat Kumla kommun utmärkelse, såsom en av två kommuner i Sverige, för goda 

insatser för tillgängligt boende. Utmärkelsen har föranletts av PROs äldrebarometer för 

år 2012. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna. 
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Kommunfullmäktige 2012-06-18 § 55 Dnr KS 2011/669 

Svar på medborgarförslag - Ny asfalt på Lillhedens skolgård 

Ärendebeskrivning 

Sebastian, Tim, William, Simon och Rasmus föreslår, i medborgarförslag inlämnat den 

27 maj 2011, att kommunen gör iordning skolgården vid Lillhedens skola.  

 

Kommunfastigheter har på uppdrag av kommunledningskontoret, den 15 maj 2012, 

lämnat förslag till yttrande. Av yttrandet framgår att kommunen under år 2012 ska 

åtgärda sprickor och ojämnheter, även om hela planen inte kommer att justeras och 

nyasfalteras. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige 

 

1. antar yttrandet, 

 

2  anser att medborgarförslaget därmed är besvarat. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut.  

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige 

 

1. antar yttrandet, 

 

2  anser att medborgarförslaget därmed är besvarat. 
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Kommunfullmäktige 2012-06-18 § 56 Dnr KS 2012/600 

Reviderad renhållningstaxa 

Ärendebeskrivning 

Tekniska kontoret föreslår att taxan revideras, gällande avsnittet Hyreshus, 

bostadsrätter, verksamheter (sida 3-5); förslaget till revidering innebär att taxan räknas 

upp med 20 procent i de fall då tömning sker oftare än en gång per vecka. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar reviderat förslag till renhållningstaxa. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunfullmäktiges behandling 

Lennart Eriksson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar reviderat förslag till renhållningstaxa. 
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Kommunfullmäktige 2012-06-18 § 57 Dnr KS 2012/511 

Förslag till nya fördelningstal för Nerikes Brandkår 

Ärendebeskrivning 

Nerikes Brandkår har den 3 maj inkommit med förslag till nya fördelningstal samt 

förslag till justerad förbundsordning för kommunalförbundet.  

 

Sedan kommunalförbundets bildande har fast fördelningstal tillämpats då det gäller 

kostnadsfördelningen mellan ingående kommuner. Modellen har sin grund i att varje 

parts nettokostnad för den egna räddningsverksamheten då de inträdde i 

kommunalförbundet skulle gälla. En annan modell för kostnadsfördelning är att fördela 

kostnaden/invånare, något Laxå har förespråkat. Laxå kommun motiverar detta med att 

deras invånarantal under perioden 1998-2011 har minskat med ca 15 % samtidigt har 

Örebro kommun och Kumla kommun har ökat sitt invånarantal med 12 % respektive 9 

%. 

Direktionen föreslår medlemskommunerna att 1,5 % av nuvarande medlemsbidrag till 

Nerikes brandkår utgör grund för justering utifrån förändringarna av invånarantalet i 

respektive kommun sedan deras inträde. Övriga 98,5 % är oförändrad enligt tidigare fast 

fördelningstal. För Kumla kommuns del innebär det att nytt reviderat fördelningstal blir 

11,6 (tidigare 11,5) detta motsvarar en kostnadsökning motsvarande knappt 193 tkr i 

2012 års nivå. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige  

 

1. fastställer nya fördelningstal från och med 2013 till följande 

 

    Örebro 50,2 % 

    Lindesberg 14,8 % 

    Kumla 11,6 % 

    Hallsberg 7,7 % 

    Laxå 4,6 % 

    Nora 4,2 % 

    Askersund 3,7 % 

    Lekeberg 3,2 % 

 

2. fastställer ny förbundsordning för Nerikes Brandkår enligt upprättat förslag daterat  

    2012-04-24. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

           forts 
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Kommunstyrelsens förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunfullmäktiges behandling 

Lennart Eriksson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige  

 

1. fastställer nya fördelningstal från och med 2013 till följande 

 

    Örebro 50,2 % 

    Lindesberg 14,8 % 

    Kumla 11,6 % 

    Hallsberg 7,7 % 

    Laxå 4,6 % 

    Nora 4,2 % 

    Askersund 3,7 % 

    Lekeberg 3,2 % 

 

2. fastställer ny förbundsordning för Nerikes Brandkår enligt upprättat förslag daterat  

    2012-04-24. 
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Kommunfullmäktige 2012-06-18 § 58 Dnr KS 2012/577 

Finansiering projektledare - Kumla kommun 25 000 invånare 
2025 

Ärendebeskrivning 

Arbetsutskottet har utsett Lars Hallbergsson som projektledare för Kumla kommun  

25 000 invånare 2025. Kommunfullmäktige ska nu fatta beslut gällande finansiering för 

projektledaren för Kumla 25 000 invånare 2025. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen 

 

1. godkänner föreslagen projektbeskrivning, 

 

2. hänskjuter budgetering för 2013 till budgetberedningen. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen godkänner föreslagen projektbeskrivning, 

 

Kommunfullmäktige  

 

1. godkänner finansiering av projektledaren år 2012 enligt kommunledningskontorets  

   förslag, 

 

2. ökar budgeten för skatteintäkter med 650 000 kr, ansvar 80 (Finansiering), 

 

3. anslår 650 000 kr i kommunledningskontorets budget, ansvar 1010  

  (kommundirektören), 

 

Reservation 
Christina Örnebjär (FP) och Mats Hellgren (M) reserverar sig till hänvisning av bifogad 

handling i protokollet.  

Kommunstyrelsens behandling 

Jan Engman (C) yrkar att projektledaren ska arbeta parallellt med kommundirektören 

samt att rapporteringen sker fortlöpande till kommunstyrelsen. 

 

Mats Hellgren (M) och Christina Örnebjär (FP) yrkar  

- att det är tydligt att kommundirektören äger frågan,  

- att projektledaren är underställd kommundirektören,  

- att inga obudgeterade eller löpande kostnader tas från förvaltningar/nämnder eller  

  bolag,  

           forts 
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- att pengarna för projektledarens arbete tas ur kommunstyrelsens budget - inte  

nämndernas,  

- att beslut tas i kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsens och slutligen  

  kommunfullmäktige - där de hör hemma i storleksordning  samt att projektledaren  

  istället är en strateg, Strategen har inget eget mandat att genomföra åtgärder som kostar  

  pengar utan rekommendationer från arbetsutskottet, kommunstyrelsen eller  

  kommunfullmäktige. 

 

Christina Örnebjär (FP) yrkar att beslut angående projektledarbeskrivningen fattas i 

kommunfullmäktige. 

 

Lennart Eriksson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med Jan Engmans (C) 

tilläggsyrkanden.  

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer Mats Hellgren (M) och Christina Örnebjärs (FP) yrkande mot 

Lennart Erikssons (S) yrkande om bifall till arbetsutskottets förslag med Jan Engmans 

(C) tilläggsyrkande. 

 

Ordföranden finner att arbetsutskottets förslag med Jan Engmans (C) tilläggsyrkande 

vinner majoritet. 

 

Ordföranden ställer Christina Örnebjärs (FP) yrkande om att beslut om projektledar-

beskrivningen ska fattas i kommunfullmäktige mot Lennart Erikssons (S) yrkande om 

bifall till arbetsutskottets förslag med Jan Engmans (C) tilläggsyrkande. 

Ordföranden finner att arbetsutskottets förslag med Jan Engmans (C) tilläggsyrkande 

vinner majoritet. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige  

 

1. godkänner finansiering av projektledaren år 2012 enligt kommunledningskontorets  

    förslag, 

 

2. ökar budgeten för skatteintäkter med 650 000 kr, ansvar 80 (Finansiering), 

 

3. anslår 650 000 kr i kommunledningskontorets budget, ansvar 1010  

    (kommundirektören), 

 

Reservation 

Mats Hellgren (M), Christina Örnebjär (FP), Margareta Engman (M) och Marina 

Andersson (M) reserverar till förmån till Christina Örnebjärs (FP) avslagsyrkande. 

 

           forts  
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Kommunfullmäktiges behandling 

Lennart Eriksson (S), Katarina Hansson (S), Elisabeth Berglund (V), Jan Engman (C) 

och Per Holm (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Mats Hellgren (M), Christina Örnebjär (FP) och Mats Gunnarsson (MP) yrkar avslag. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer Lennart Eriksson (S) med fleras yrkande om bifall till 

kommunstyrelsens förslag mot Mats Hellgren (M) med fleras yrkande om avslag av 

detsamma och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige  

 

1. godkänner finansiering av projektledaren år 2012 enligt kommunledningskontorets  

      förslag, 

 

2. ökar budgeten för skatteintäkter med 650 000 kr, ansvar 80 (Finansiering), 

 

3. anslår 650 000 kr i kommunledningskontorets budget, ansvar 1010  

    (kommundirektören), 

 

Reservation 

Mats Hellgren (M), Margareta Engman (M), Kerstin Martinsson (M), Göran Andersson 

(M), Berry Keller (M), Elisabet Ekestubbe (M), Karl-Gunnar Jonsson (M), Marina 

Andersson (M), Christina Örnebjär (FP), Linda Axäng (FP), Tony Larsson Malmberg 

(FP), Mats Gunnarsson (MP) och Marcus Törn (MP) reserverar till förmån Mats 

Hellgren (M) med fleras avslagsyrkande.  
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Kommunfullmäktige 2012-06-18 § 59 Dnr KS 2012/620 

Förslag om ägande, förvaltning och utveckling av Örebro läns 
flygplats 

Ärendebeskrivning 

Örebro läns flygplats är viktig för regionen och dess utveckling. Den utgör en del i den 

regionala infrastrukturen som det offentliga har ett särskilt ansvar för tillsammans med 

annan transportinfrastruktur.  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige 

 

1. i Kumla kommun förvärvar per den 1 juli 2012 12 625 aktier i Örebro Läns Flygplats  

    AB av Länstrafiken Örebro AB för totalt 1 262 500 kronor vilket motsvarar  

    nominellt värde på 100 kronor per aktie. Aktieförvärvet finansieras av kommunens    

    rörelsekapital. 

 

2. godkänner utredningens förslag till bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv för  

   Örebro Läns Flygplats AB. 

 

3. godkänner Utredningens riktlinjer för förvaltning och utveckling av Örebro flygplats.  

 

4. utser Lennart Eriksson (S) till Kumla kommuns ombud vid bolagsstämmor för  

    Örebro Läns Flygplats AB med Stefan Svensson (S) som 1:e ersättare och  

    Björn Eriksson (S) som 2:e ersättare. 

 

5. utser Lennart Eriksson (S) med Stefan Svensson (S) som ersättare att representera  

    kommunen vid aktieägarmöten i enlighet med aktieägaravtalet för flygplatsbolaget. 

 

6. Nominerar Katarina Hansson (S) till ledamot i styrelsen för  

    Örebro Läns Flygplats AB. 

Kommunstyrelsens behandling 

Mats Hellgren (M) yrkar avslag till förvärv av Örebro Läns flygplats med hänvisning 

till bifogad handling (bilaga 1).  

 

Per Holm (KD) yrkar  

- att Kumla kommuns ägande i Örebro läns flygplats ägs av Kumla fastigheter AB,  

- att Kumla kommun driver frågan att fler ägare ska in i Örebro Läns flygplats såväl 

andra kommuner som näringsliv, och  

- att kommunens ägande utreds efter 2 år.  

 

           forts 
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Christina Örnebjär (FP) yrkar avslag med hänvisning till bifogad handling (bilaga 2). 

Mats Gunnarsson (MP) yrkar avslag med hänvisning till miljömässiga och 

företagsekonomiska skäl.  

 

Lennart Eriksson (S) yrkar bifall till förslag till beslut med revidering att punkt 6 stryks. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer Lennart Eriksson (S) yrkande om bifall mot Per Holms (KD) 

yrkande. 

Ordföranden finner att Lennart Eriksson(S) yrkande vinner majoritet 

Ordföranden ställer Mats Hellgrens (M), Christina Örnebjärs (FP) och Mats 

Gunnarssons (MP) avslagsyrkanden mot Lennart Erikssons (S) reviderade bifall till 

förslag till beslut. 

Ordföranden finner att Lennart Erikssons (S) reviderade bifall till förslag till beslut 

vinner majoritet. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige 

 

1. i Kumla kommun förvärvar per den 1 juli 2012 12 625 aktier i Örebro Läns Flygplats  

    AB av Länstrafiken Örebro AB för totalt 1 262 500 kronor vilket motsvarar nominellt  

    värde på 100 kronor per aktie. Aktieförvärvet finansieras av kommunens    

    rörelsekapital. 

 

2. godkänner utredningens förslag till bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv för  

   Örebro Läns Flygplats AB. 

 

3. godkänner Utredningens riktlinjer för förvaltning och utveckling av Örebro flygplats.  

 

4. utser Lennart Eriksson (S) till Kumla kommuns ombud vid bolagsstämmor för  

    Örebro Läns Flygplats AB med Stefan Svensson (S) som 1:e ersättare och  

    Björn Eriksson (S) som 2:e ersättare. 

 

5. utser Lennart Eriksson (S) med Stefan Svensson (S) som ersättare att representera  

    kommunen vid aktieägarmöten i enlighet med aktieägaravtalet för flygplatsbolaget. 

 

Reservation 
Per Holm (KD) reserverar sig till förmån till eget yrkande. Mats Hellgren, (M) 

Margareta Engman (M), Christina Örnebjär (FP), Tony Larsson-Malmberg (FP) och 

Mats Gunnarsson (MP) reserverar sig till förmån för gemensamt avslagsyrkande.  

 

Paragrafen förklaras för omedelbart justerad. 

 

           forts 
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Kommunfullmäktiges behandling 

Mats Hellgren (M), Christina Örnebjär (FP) och Mats Gunnarsson (MP) yrkar avslag till 

kommunstyrelsens förslag med hänvisning till sina respektive yrkanden i 

kommunstyrelsen.  

 

Per Holm (KD) med instämmande från Jan Engman (C) yrkar  

- att Kumla kommuns ägande i Örebro läns flygplats ägs av Kumla fastigheter AB,  

- att Kumla kommun driver frågan att fler ägare ska in i Örebro Läns flygplats såväl 

andra kommuner som näringsliv, och  

- att kommunens ägande utreds efter 2 år.  

 

Lennart Eriksson (S), Katarina Hansson (S) och Jan Engman (C) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag.  

 

Propositionsordning 

Kommunfullmäktige fastställer följande propositionsordning: Bifall till 

kommunstyrelsens förslag ställs mot avslag av detsamma. Om kommunfullmäktige 

bifaller kommunstyrelsens förslag ställs bifall till Per Holm (KD) tilläggsyrkande mot 

avslag av detsamma. 

 

Ordförande finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag varvid 

votering begärs. 

 

Voteringsordning 

Kommunfullmäktige fastställer följande voteringsordning: JA-röst innebär bifall till 

kommunstyrelsens förslag och NEJ-röst innebär avslag till kommunstyrelsens förslag. 

 

Voteringsresultat 

Med 28 JA-röster för bifall till kommunstyrelsens förslag och 16 NEJ-röster för avslag 

till kommunstyrelsens förslag bifaller kommunfullmäktige kommunstyrelsens förslag. 

 

JA-röster avges av Mårten Blomqvist (S), Lennart Eriksson (S), Dan-Åke Moberg (S), 

Katarina Hansson (S), Gunnel Kask (S), Annica Moberg (S), Björn Eriksson (S), Marie 

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

Britt Andersson (S), Rauf Majeed Ahmad (S), Ing-Marie Andersson (S), Roger 

Arvidsson (S), Katarina Öberg (S), Carl-Gustav Thunström (S), Lisbet Björklund (S), 

Thomas Andersson (S, Jeanette Vidström (S), Marianne Arvidsson (S), Britt Gelin (S), 

Jan Engman (C), Per-Arne Mårstad (C), Anette Friman (C), Per Holm (KD), Siv 

Jerlström (KD) och Raymonda Kourie (KD). 

 

NEJ-röster avges av Elisabeth Berglund (V), Lisa Claeson (V), Mats Hellgren (M), 

Margareta Engman (M), Kerstin Martinsson (M), Göran Andersson (M), Berry Keller 

(M), Elisabet Ekestubbe (M), Marina Andersson (M), Karl-Gunnar Jonsson (M), Linda  

 

           forts 
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Axäng (FP), Christina Örnebjär (FP), Tony Larsson Malmberg (FP), Mats Gunnarsson  

(MP), Marcus Thörn (MP) och Per-Åke Ringhald (SD). 

 

Ordförande övergår därefter att låta kommunfullmäktige ta ställning kring Per Holms 

(KD)s tilläggsyrkande varvid ordförande finner att kommunfullmäktige avslår Per 

Holms (KD) tilläggsyrkande, votering begärs. 

 

Kommunfullmäktige fastställer följande voteringsordning: JA-röst innebär bifall till Per 

Holms (KD) tilläggsyrkande och NEJ-röst innebär avslag av detsamma.  

 

Voteringsresultat 

Med 8 JA-röster för bifall till Per Holms (KD) tilläggsyrkande och 33 NEJ-röster för 

avslag till Per Holms (KD) tilläggsyrkande samt 3 som AVSTÅR avslår kommun-

fullmäktige Per Holms (KD) tilläggsyrkande. 

 

JA-röster avges av Jan Engman (C), Per-Arne Mårstad (C), Anette Friman (C), Per 

Holm (KD), Siv Jerlström (KD), Raymonda Kourie (KD), Elisabeth Berglund (V) och 

Lisa Claeson (V). 

 

NEJ-röster avges av Mårten Blomqvist (S), Lennart Eriksson (S), Dan-Åke Moberg (S), 

Katarina Hansson (S), Gunnel Kask (S), Annica Moberg (S), Björn Eriksson (S), Marie 

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

Britt Andersson (S), Rauf Majeed Ahmad (S), Ing-Marie Andersson (S), Roger 

Arvidsson (S), Katarina Öberg (S), Carl-Gustav Thunström (S), Lisbet Björklund (S), 

Thomas Andersson (S, Jeanette Vidström (S), Marianne Arvidsson (S), Britt Gelin (S), 

Mats Hellgren (M), Margareta Engman (M), Kerstin Martinsson (M), Göran Andersson 

(M), Berry Keller (M), Elisabet Ekestubbe (M), Marina Andersson (M), Karl-Gunnar 

Jonsson (M), Linda Axäng (FP), Christina Örnebjär (FP) och  Tony Larsson Malmberg 

(FP). 

 

AVSTÅR från att rösta gör Mats Gunnarsson (MP), Marcus Thörn (MP) och Per-Åke 

Ringhald (SD). 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige 

 

1. i Kumla kommun förvärvar per den 1 juli 2012 12 625 aktier i Örebro Läns Flygplats  

    AB av Länstrafiken Örebro AB för totalt 1 262 500 kronor vilket motsvarar nominellt  

    värde på 100 kronor per aktie. Aktieförvärvet finansieras av kommunens    

    rörelsekapital. 

 

2. godkänner utredningens förslag till bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv för  

    Örebro Läns Flygplats AB. 

 

 

           Forts 
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3. godkänner Utredningens riktlinjer för förvaltning och utveckling av Örebro flygplats.  

 

4. utser Lennart Eriksson (S) till Kumla kommuns ombud vid bolagsstämmor för  

    Örebro Läns Flygplats AB med Stefan Svensson (S) som 1:e ersättare och  

    Björn Eriksson (S) som 2:e ersättare. 

 

5. utser Lennart Eriksson (S) med Stefan Svensson (S) som ersättare att representera  

    kommunen vid aktieägarmöten i enlighet med aktieägaravtalet för flygplatsbolaget. 
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Kommunfullmäktige 2012-06-18 § 60 Dnr KS 2012/662 

Inkommen motion angående boende för studenter samt 
förbindelse Kumla - Örebro universitet 

Ärendebeskrivning 

Mats Gunnarsson (MP) har den 18 juni lämnat en motion angående boende för studenter 

samt förbindelse Kumla - Örebro universitet där han föreslår motionären 

 

- att kommunen utreder möjligheten att skapa studentboende, samt  

 

- utreder möjligheten till förbättrade förbindelser till och från universitetet. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

 
 

 

 


