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Kommunfullmäktige 2012-11-19 § 82 Dnr  

Nya interpellationer och frågor 

Ärendebeskrivning 

Interpellation inlämnad av Christina Örnebjär (FP) ställd till barn- och 

utbildningsnämndens, tillika gymnasienämndens, ordförande Stefan Svensson (S) 

angående lärarlöner i Kumla kommun.  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige  

 

1. medger att interpellationen får framställas, 

 

2. överlämnar interpellationen till barn- och utbildningsnämndens, tillika  

    gymnasienämndens, ordförande Stefan Svensson (S) för besvarande.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige  

 

1. medger att interpellationen får framställas, 

 

2. överlämnar interpellationen till barn- och utbildningsnämndens, tillika  

    gymnasienämndens, ordförande Stefan Svensson (S) för besvarande.  
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Kommunfullmäktige 2012-11-19 § 83 Dnr  

Inkomna skrivelser och rapporter 

Ärendebeskrivning 

Ej verkställda beslut – kvartal 3 2012 Socialnämnden KS 2012/980 

 

Kvartalsrapport 3:e kvartalet 2012 Kumla avloppsreningsverk Kumla kommun  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige lägger inkomna rapporter till handlingarna.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger inkomna rapporter till handlingarna.  
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Kommunfullmäktige 2012-11-19 § 84 Dnr KS 2010/554 

Avtal - SAKAB AB 

Ärendebeskrivning 

Kumla kommun och SAKAB AB tecknade den 24 juni 2010 en avsiktsförklaring 

rörande överförande av ansvar för sluttäckning av deponin inom fastigheten Kvarntorp 

6:1 (numera 1:5) samt villkoren för att förvärva mark m.m. Parterna har nu upprättat 

köpekontrakt och arrendekontrakt på grundval av avsiktsförkaringen.  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige 

 

1. godkänner köpekontrakt och arrendekontrakt gällande del av Kvarntorp 1:5, samt 

 

2. upptar i investeringsbudgeten för kommunfullmäktige en inkomst om 1 614 130  

    kronor för ovanstående fastighetsförsäljning. 

Kommunfullmäktiges behandling 

Marina Andersson (M) deltar inte i behandlingen eller beslutet av ärendet på grund av 

jäv.  

 

Mats Hellgren (M) yrkar att kommunfullmäktige skjuter på beslutet att deponera 

material på högen till dess att man utrett färdigt hur man ska hantera högen i framtiden. 

 

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

 

Christina Örnebjär (FP) yrkar bifall till Mats Hellgrens (M) yrkande.  

 

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

förslag till beslut mot Mats Hellgrens (M) förslag om att skjuta på beslutet om att 

deponera material på högen och finner att kommunstyrelsens förslag till beslut vinner 

majoritet.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige 

 

1. godkänner köpekontrakt och arrendekontrakt gällande del av Kvarntorp 1:5, samt, 

 

2. upptar i investeringsbudgeten för kommunfullmäktige en inkomst om 1 614 130  

    kronor för ovanstående fastighetsförsäljning. 
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Reservation 
Margareta Engman (M), Mats Hellgren (M), Barbro Janzén (M), Göran Andersson (M), 

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

Johnson (M), Anna Otterström (FP), Christina Örnebjär (FP) och Tony Larsson 

Malmberg (FP) reserverar sig till förmån för Mats Hellgren (M) yrkande.  
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Kommunfullmäktige 2012-11-19 § 85 Dnr KS 2012/770 

Förslag till sammanträdestider 2013 - januari 2014 

Ärendebeskrivning 

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till sammanträdestider för 

kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess arbetsutskott för 2013 samt januari 

2014. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige 

 

1. godkänner de föreslagna tiderna,  

 

2. kungör tid och plats för sammanträdena genom att de, förutom att de anslås på  

    kommunens anslagstavla, införs i tidningarna Nerikes Allehanda, Länsposten, Etc  

    och Kumlanytt, samt publiceras på kommunens hemsida.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige 

 

1. godkänner de föreslagna tiderna,  

 

2. kungör tid och plats för sammanträdena genom att de, förutom att de anslås på  

    kommunens anslagstavla, införs i tidningarna Nerikes Allehanda, Länsposten, Etc  

    och Kumlanytt, samt publiceras på kommunens hemsida. 
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Kommunfullmäktige 2012-11-19 § 86 Dnr KS 2012/786 

Svar på medborgarförslag - Rondell vid fyrvägsstoppet 
Mossbanegatan 

Ärendebeskrivning 

Sophia Lindberg föreslår, i medborgarförslag inlämnat den 27 augusti 2012, att en 

rondell anläggs vid fyrvägsstoppet vid Mossbanegatan / Västra Drottninggatan på grund 

av att fordon framförs i höga hastigheter helgnätter på Mossbanegatan. 

 

Kommunfullmäktige har den 17 september 2012 översänt medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 18 september uppdragit åt tekniska kontoret att 

lämna förslag till yttrande. 

 

Tekniska kontoret har den 15 oktober lämnat förslag till yttrande. 

 

Av yttrandet framgår att Kumla kommun efter att medborgarförslaget inlämnats har 

informerat polisen om trafiksituationen på Mossbanegatan. Om privatpersoner som 

bevittnar dessa buskörningar ringer polisen direkt kan en patrull dirigeras om till 

Mossbanegatan.  

 

Det är polisiära insatser som måste till för att dessa körningar ska kunna stoppas. En 

cirkulationsplats är ingen lösning på problemet; den skulle inte hindra de fordonsförare 

som idag kör ovarsamt på Mossbanegatan från att fortsätta att köra i samma stil på den 

raksträcka som är belägen norr om korsningen.      

 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige 

 

1. antar yttrandet, 

 

2. avslår medborgarförslaget. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges behandling 

Katarina Hansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
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Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige 

 

1. antar yttrandet, 

 

2. avslår medborgarförslaget. 
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Kommunfullmäktige 2012-11-19 § 87 Dnr KS 2012/342 

Budget 2013 och ekonomisk plan 2014-2015 

Ärendebeskrivning 

Förslag till budget 2013 och ekonomisk plan 2014-2015 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige 

 

1. antar förslag till budget för år 2013 och flerårsplan 2014-2015, 

 

2. fastställer utdebiteringen för år 2013 till 20:83 kronor per skattekrona, vilket är en  

     höjning med 0:75 kronor. 

 

3. fastställer låneramen för långfristig upplåning till totalt 190 mnkr under år 2013.  

 

4. medger nämnderna rätt att besluta om omdisponeringar av budgeterade medel,  

    kostnader såväl som intäkter, i driftbudgeten inom hela sitt verksamhetsområde.  

    Sådant beslut ska anmälas till kommunstyrelsen. 

 

5. medger nämnderna rätt att besluta om omdispositioner av budgeterade medel i  

    investeringsbudgeten. Sådant beslut ska anmälas till kommunstyrelsen. 

 

6. ger kommunstyrelsen rätt att ombudgetera medel mellan nämndernas nettoramar, så  

    länge det inte påverkar kommunens externa intäkter och kostnader. 

Arbetsutskottets behandling 

Mats Hellgren (M) yrkar bifall till moderaternas budgetförslag.  

Lennart Eriksson (S) yrkar bifall till budget för 2013 och flerårsplan 2014-2015.  

 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer Lennart Erikssons(S) bifallsyrkande till budget för 2013 och 

flerårsplan 2014-2015 mot Mats Hellgrens (M) bifallsyrkande till moderaternas 

budgetförslag. 

Ordföranden finner att Lennart Erikssons (S) bifallsyrkande till förslag till beslut vinner 

majoritet. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige 

 

1. antar förslag till budget för år 2013 och flerårsplan 2014-2015, 
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2. fastställer utdebiteringen för år 2013 till 20:83 kronor per skattekrona, vilket är en  

     höjning med 0:75 kronor. 

 

3. fastställer låneramen för långfristig upplåning till totalt 190 mnkr under år 2013.  

 

4. medger nämnderna rätt att besluta om omdisponeringar av budgeterade medel,  

    kostnader såväl som intäkter, i driftbudgeten inom hela sitt verksamhetsområde.  

    Sådant beslut ska anmälas till kommunstyrelsen. 

 

5. medger nämnderna rätt att besluta om omdispositioner av budgeterade medel i  

    investeringsbudgeten. Sådant beslut ska anmälas till kommunstyrelsen. 

 

6. ger kommunstyrelsen rätt att ombudgetera medel mellan nämndernas nettoramar, så  

    länge det inte påverkar kommunens externa intäkter och kostnader. 

 

Reservation 
Mats Hellgren (M) reserverar sig till förmån för eget bifallsyrkande. 

Christina Örnebjär (FP) medverkar inte i beslutet med hänvisning till att eget 

budgetförslag inkommer senare.  

Kommunstyrelsens behandling 

Christina Örnebjär (FP) yrkar bifall till folkpartiets budgetförslag. 

Mats Hellgren (M) yrkar bifall till moderaternas budget förslag. 

Katarina Hansson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Per Holm (KD) deltar inte i beslut med hänvisning till att egen budget kommer in vid 

senare tillfälle. 

Jan Engman (C) deltar inte i beslut med hänvisning till att egen budget kommer in vid 

senare tillfälle. 

Mats Gunnarsson (MP) deltar inte i beslut med hänvisning till att egen budget kommer 

in vid senare tillfälle. 

 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer Katarina Hanssons (S) bifallsyrkande till förslag till beslut mot 

Mats Hellgrens (M) och Christina Örnebjärs (FP) bifallsyrkande till egna budgetförslag. 

Ordföranden finner att Katarina Hanssons (S) bifallsyrkande vinner majoritet. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige 

 

1. antar förslag till budget för år 2013 och flerårsplan 2014-2015, 

 

2. fastställer utdebiteringen för år 2013 till 20:83 kronor per skattekrona, vilket är en  

     höjning med 0:75 kronor. 

 

3. fastställer låneramen för långfristig upplåning till totalt 190 mnkr under år 2013.  
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4. medger nämnderna rätt att besluta om omdisponeringar av budgeterade medel,  

    kostnader såväl som intäkter, i driftbudgeten inom hela sitt verksamhetsområde.  

    Sådant beslut ska anmälas till kommunstyrelsen. 

 

5. medger nämnderna rätt att besluta om omdispositioner av budgeterade medel i  

    investeringsbudgeten. Sådant beslut ska anmälas till kommunstyrelsen. 

 

6. ger kommunstyrelsen rätt att ombudgetera medel mellan nämndernas nettoramar, så  

    länge det inte påverkar kommunens externa intäkter och kostnader. 

 

Reservation 
Mats Hellgren (M) och Margareta Engman (M) reserverar sig till förmån för eget 

bifallsyrkande. 

Christina Örnebjär (FP) reserverar sig till förmån för eget bifallsyrkande.  

Kommunfullmäktiges behandling 

Ekonomichef Johan Hultgren redogör för innehållet i kommunstyrelsens förslag till 

budget.  

 

Lennart Eriksson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till budget med 

reservation för kommande beslut från regering och riksdag som kan påverka denna 

budget.  

 

Katarina Hansson (S), Stefan Svensson (S), Gunnel Kask (S) och Björn Eriksson (S) 

yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till budget samt Lennart Erikssons (S) 

tilläggsyrkande.  

 

Mats Hellgren (M) och Margareta Engman (M) yrkar bifall till moderaternas 

budgetförslag.  

 

Christina Örnebjär (FP), Anna Otterström (FP) och Tony Larsson Malmberg (FP) yrkar 

bifall till folkpartiets budgetförslag.  

 

Per Holm (KD), Jan Engman (C) och Torbjörn Ahlin (C) yrkar bifall till 

kristdemokraternas och centerpartiets gemensamma budgetförslag.  

 

Mats Gunnarsson (MP) yrkar i första hand bifall till miljöpartiets budgetförslag, i andra 

hand till folkpartiets budgetförslag och i tredje hand till moderaternas budgetförslag.  

 

Carina Riberg (MP) yrkar bifall till miljöpartiets budgetförslag.  

 

Elisabeth Berglund (V) yrkar bifall till vänsterpartiets budgetförslag med rättelsen att de 

inte yrkar något extra till ridverksamheten utöver de 450 000kr som finns i 

kommunstyrelsens budgetförslag.  
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Propositionsordning  
Ordföranden ställer Lennart Erikssons (S), Mats Hellgrens (M), Christina Örnebjärs 

(FP), Per Holms (KD) och Jan Engmans (C), Mats Gunnarssons (MP) och Elisabeth 

Berglunds (V) yrkanden om bifall till respektive budgetförslag mot varandra. 

Ordföranden finner att Lennart Erikssons (S) yrkande om bifall till kommunstyrelsens 

förslag till budget med tilläggsyrkande vinner majoritet.  

 

Votering begärd.  

 

Votering  
 

Ordföranden finner att Lennart Erikssons (S) yrkande om bifall till kommunstyrelsens 

budget med tilläggsyrkande är huvudförslag.  

Ordföranden ställer övriga yrkanden mot varandra för att få fram ett motförslag.  

 

Ordföranden ställer vänsterpartiets budgetförslag mot miljöpartiets budgetförslag och 

finner att miljöpartiets budgetförslag vinner majoritet, se bilaga 1.  

 

Ordföranden ställer miljöpartiets budgetförslag mot folkpartiets budgetförslag och 

finner att folkpartiets budgetförslag vinner majoritet, se bilaga 2.  

 

Ordföranden ställer folkpartiets budgetförslag mot kristdemokraternas och centerpartiets 

gemensamma budgetförslag och finner att kristdemokraternas och centerpartiets 

gemensamma budgetförslag vinner majoritet, se bilaga 3.  

 

Ordföranden ställer kristdemokraternas och centerpartiets gemensamma budgetförslag 

mot moderaternas budgetförslag och finner att moderaternas budgetförslag vinner 

majoritet, se bilaga 4.  

 

Ordföranden ställer slutligen kommunstyrelsens budgetförslag med Lennart Erikssons 

(S) tilläggsyrkande mot moderaternas budgetförslag. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsens budgetförslag med Lennart Erikssons (S) 

tilläggsyrkande vinner majoritet, se bilaga 5.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige 

 

1. antar förslag till budget för år 2013 och flerårsplan 2014-2015, 

 

2. fastställer utdebiteringen för år 2013 till 20:83 kronor per skattekrona, vilket är en  

     höjning med 0:75 kronor. 

 

3. fastställer låneramen för långfristig upplåning till totalt 190 mnkr under år 2013.  

 

 



14 

KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

4. medger nämnderna rätt att besluta om omdisponeringar av budgeterade medel,  

    kostnader såväl som intäkter, i driftbudgeten inom hela sitt verksamhetsområde.  

    Sådant beslut ska anmälas till kommunstyrelsen. 

 

5. medger nämnderna rätt att besluta om omdispositioner av budgeterade medel i  

    investeringsbudgeten. Sådant beslut ska anmälas till kommunstyrelsen. 

 

6. ger kommunstyrelsen rätt att ombudgetera medel mellan nämndernas nettoramar, så  

    länge det inte påverkar kommunens externa intäkter och kostnader. 

 

Reservationer 
Margareta Engman (M), Mats Hellgren (M), Barbro Janzén (M), Göran Andersson (M), 

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

Johnson (M) och Per-Åke Ringhald (SD) reserverar sig till förmån för moderaternas 

budgetförslag.  

Jan Engman (C), Torbjörn Ahlin (C), Per-Arne Mårstad (C), Per Holm (KD), Siv 

Jerlström (KD) och Raymonda Kourie (KD) reserverar sig till förmån för 

kristdemokraternas och centerpartiets gemensamma budgetförslag.  

Christina Örnebjär (FP), Anna Otterström (FP) och Tony Larsson Malmberg (FP) 

reserverar sig till förmån för folkpartiets budgetförslag.  

Mats Gunnarsson (MP) och Carina Riberg (MP) reserverar sig till förmån för 

miljöpartiets budgetförslag.  

Elisabeth Berglund (V) och Lisa Claeson (V) reserverar sig till förmån för 

vänsterpartiets budgetförslag.   
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Kommunfullmäktige 2012-11-19 § 88 Dnr  

Valärenden 

Valberedningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige 

 

1. Beviljar Elin Ribergs (MP) begäran om att entledigas från sitt uppdrag som ledamot i  

    barn- och utbildningsnämnden.  

 

2. Beviljar Andreas Tranderyds (MP) begäran om att entledigas från sitt uppdrag som  

    ersättare i barn- och utbildningsnämnden.  

 

3. Utser Andreas Tranderyd (MP) till ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden efter  

    Elin Riberg (MP) som avsagt sig sitt uppdrag.  

 

4. Utser Lars Malmsjö (MP) till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter  

    Andreas Tranderyd (MP) som blir ledamot.  

 

5. Beviljar Madeleine Tammis (M) begäran om att entledigas från sina uppdrag som  

    ersättare i barn- och utbildningsnämnden samt i gymnasienämnden.  

 

6. Utser Kurt Bergsten (MP) till ny styrelseledamot i Kumla Fastigheter AB efter  

    Marcus Thörn (MP) som avsagt sig sitt uppdrag.  

 

7. Beviljar Britt Gelins (S) begäran om att entledigas från sina uppdrag som ledamot i  

    kommunfullmäktige och ersättare i miljö- och byggnadsnämnden från och med den 1  

    januari 2013.  

 

8. Begär sammanräkning hos länsstyrelsen för att utse ny ersättare i kommunfullmäktige  

    efter Britt Gelin (S) som avsagt sig sina uppdrag.  

 

9. Lägger informationen till handlingarna angående att länsstyrelsen i Örebro län har  

    utsett Maria Thörn (MP) som ersättare i kommunfullmäktige istället för Carina  

    Riberg (MP), som blir ordinarie ledamot, från och med den 30 oktober 2012 till och  

    med den 31 oktober 2014.  

 

10. Beviljar Maria Thörns (MP) begäran om att entledigas från sitt uppdrag som  

      ersättare i kommunfullmäktige.  

 

11. Begär sammanräkning hos länsstyrelsen för att utse ny ersättare i  

      kommunfullmäktige efter Maria Thörn (MP) som avsagt sig sina uppdrag.  
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12. Beviljar Lennart Erikssons (S) begäran om att från och med den 1 januari 2013  

      entledigas från sina uppdrag som kommunalråd, ordförande i kommunstyrelsen,  

      ombud till stämma i Länstrafiken AB, ledamot till Mälardalsrådets rådsmöte,  

      ledamot i sydnärkegruppen och ledamot i sydnärkes lönenämnd. 

 

13. Beviljar Katarina Hanssons (S) begäran om att från och med den 1 januari 2013  

      entledigas från sina uppdrag som vice ordförande i kommunstyrelsen, ordförande i  

      miljö- och byggnadsnämnden, ledamot i regionfullmäktige, ersättare till  

      Mälardalsrådets rådsmöte, ersättare i sydnärkegruppen och ombud till årsmöte med  

      Örebro läns trafiksäkerhetsförbund.  

 

14. Utser Katarina Hansson (S) till ordförande i kommunstyrelsen, ledamot till  

      Mälardalsrådets rådsmöte, ledamot i sydnärkegruppen och ledamot i sydnärkes  

      lönenämnd efter Lennart Eriksson (S) för tiden 1 januari 2013 – 31 december 2014.  

 

15. Utser Annica Moberg (S) till kommunalråd, vice ordförande i kommunstyrelsen,  

       ledamot i regionfullmäktige och ersättare i sydnärkegruppen för tiden 1 januari  

      2013 – 31 december 2014. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige 

 

1. Beviljar Elin Ribergs (MP) begäran om att entledigas från sitt uppdrag som ledamot i  

    barn- och utbildningsnämnden.  

 

2. Beviljar Andreas Tranderyds (MP) begäran om att entledigas från sitt uppdrag som  

    ersättare i barn- och utbildningsnämnden.  

 

3. Utser Andreas Tranderyd (MP) till ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden efter  

    Elin Riberg (MP) som avsagt sig sitt uppdrag.  

 

4. Utser Lars Malmsjö (MP) till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter  

    Andreas Tranderyd (MP) som blir ledamot.  

 

5. Beviljar Madeleine Tammis (M) begäran om att entledigas från sina uppdrag som  

    ersättare i barn- och utbildningsnämnden samt i gymnasienämnden.  

 

6. Utser Kurt Bergsten (MP) till ny styrelseledamot i Kumla Fastigheter AB efter  

    Marcus Thörn (MP) som avsagt sig sitt uppdrag.  

 

7. Beviljar Britt Gelins (S) begäran om att entledigas från sina uppdrag som ledamot i  

    kommunfullmäktige och ersättare i miljö- och byggnadsnämnden från och med den 1  

    januari 2013.  

 

8. Begär sammanräkning hos länsstyrelsen för att utse ny ersättare i kommunfullmäktige  

    efter Britt Gelin (S) som avsagt sig sina uppdrag.  
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9. Lägger informationen till handlingarna angående att länsstyrelsen i Örebro län har  

    utsett Maria Thörn (MP) som ersättare i kommunfullmäktige istället för Carina  

    Riberg (MP), som blir ordinarie ledamot, från och med den 30 oktober 2012 till och  

    med den 31 oktober 2014.  

 

10. Beviljar Maria Thörns (MP) begäran om att entledigas från sitt uppdrag som  

      ersättare i kommunfullmäktige.  

 

11. Begär sammanräkning hos länsstyrelsen för att utse ny ersättare i  

      kommunfullmäktige efter Maria Thörn (MP) som avsagt sig sina uppdrag.  

 

12. Beviljar Lennart Erikssons (S) begäran om att från och med den 1 januari 2013  

      entledigas från sina uppdrag som kommunalråd, ordförande i kommunstyrelsen,  

      ombud till stämma i Länstrafiken AB, ledamot till Mälardalsrådets rådsmöte,  

      ledamot i sydnärkegruppen och ledamot i sydnärkes lönenämnd. 

 

13. Beviljar Katarina Hanssons (S) begäran om att från och med den 1 januari 2013  

      entledigas från sina uppdrag som vice ordförande i kommunstyrelsen, ordförande i  

      miljö- och byggnadsnämnden, ledamot i regionfullmäktige, ersättare till  

      Mälardalsrådets rådsmöte, ersättare i sydnärkegruppen och ombud till årsmöte med  

      Örebro läns trafiksäkerhetsförbund.  

 

14. Utser Katarina Hansson (S) till ordförande i kommunstyrelsen, ledamot till  

      Mälardalsrådets rådsmöte, ledamot i sydnärkegruppen och ledamot i sydnärkes  

      lönenämnd efter Lennart Eriksson (S) för tiden 1 januari 2013 – 31 december 2014.  

 

15. Utser Annica Moberg (S) till kommunalråd, vice ordförande i kommunstyrelsen,  

       ledamot i regionfullmäktige och ersättare i sydnärkegruppen för tiden 1 januari  

      2013 – 31 december 2014. 
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Kommunfullmäktige 2012-11-19 § 89 Dnr  

Nya motioner och medborgarförslag 

Ärendebeskrivning 

Medborgarförslag - Skapa kulturminne av bilskroten i Örsta - Stenkulla  

 

Medborgarförslag - Syskonförtur till förskolan  

 

Medborgarförslag - Gatuunderhåll 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige 

 

1. Överlämnar medborgarförslaget ”skapa kulturminne av bilskroten i Örsta –  

    Stenkulla” till kommunstyrelsen för beredande, 

 

2. Överlämnar medborgarförslaget ”syskonförtur till förskolan” till barn- och  

    utbildningsnämnden för besvarande, 

 

3. Överlämnar medborgarförslaget ”gatuunderhåll” till kommunstyrelsen för  

     besvarande.  

 

 
 

 

 


