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Kommunfullmäktige 2012-12-17 § 90 Dnr  

Inkomna skrivelser och rapporter 

Ärendebeskrivning 

Anders Svärd, ordförande revisionen, informerar om den revisionsrapport gällande 

granskning av IT-organisationen som kommunfullmäktige har fått för kännedom.  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige lägger revisionsrapporten till handlingarna.  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger revisionsrapporten till handlingarna.  
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Kommunfullmäktige 2012-12-17 § 91 Dnr KS 2012/957 

Försäljning del av Kumla 13:26, kvarteret Jordgubben 

Ärendebeskrivning 

Köpekontrakt har upprättats där Kumla kommun säljer del av fastigheten Kumla Kumla 

13:26 inom Kv. Jordgubben till Kumla bostäder AB. Fastighetens areal utgör 15 964 m² 

och är obebyggd. Köpesumman uppgår till 2 750 000 kr. Köparen står för 

avstyckningskostnaderna. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige 

 

1. godkänner köpekontraktet gällande försäljning av del av fastigheten Kumla Kumla  

    13:26, 

 

2. budgeterar i investeringsbudgeten för kommunfullmäktige en inkomst om 2 750 00 kr  

    för ovanstående fastighetsförsäljning, 

 

3. i investeringsbudgeten för kommunfullmäktige budgeterar en utgift om  

   1 933 000 kr för exploateringen av Kv Jordgubben. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige 

 

1. godkänner köpekontraktet gällande försäljning av del av fastigheten Kumla Kumla  

    13:26, 

 

2. budgeterar i investeringsbudgeten för kommunfullmäktige en inkomst om 2 750 00 kr  

    för ovanstående fastighetsförsäljning, 

 

3. i investeringsbudgeten för kommunfullmäktige budgeterar en utgift om  

   1 933 000 kr för exploateringen av Kv Jordgubben. 



5 

KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunfullmäktige 2012-12-17 § 92 Dnr KS 2012/956 

Förvärv del av Kullagret 1 

Ärendebeskrivning 

Köpekontrakt har upprättats där Kumla kommun köper del av fastigheten Kullagret 1. 

Förvärvat område är obebyggt och arealen utgör 86 660 kvm med adresser Järsjögatan 

4-8 och Viagatan 15-17. Köpesumman uppgår till 3 800 000 kr. 

 

Fastigheten är belägen i Viaområdet och är lämplig som framtida exploateringsområde 

för mindre industritomter. Markområdet är enligt gällande detaljplan ämnat för 

industriändamål. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige 

 

1. godkänner köpekontraktet gällande del av fastigheten Kullagret 1, 

 

2. anslår i investeringsbudgeten för kommunfullmäktige 3 800 000 kr för ovanstående  

    fastighetsförvärv. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige 

 

1. godkänner köpekontraktet gällande del av fastigheten Kullagret 1, 

 

2. anslår i investeringsbudgeten för kommunfullmäktige 3 800 000 kr för ovanstående  

    fastighetsförvärv. 
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Kommunfullmäktige 2012-12-17 § 93 Dnr KS 2012/1084 

Avtal om försäljning av del av fastigheten Kumla Staren 2 i 
Kumla kommun 

Ärendebeskrivning 

Avtal har upprättats innebärande att Kumla kommun försäljer del av fastigheten Kumla 

Staren 2 inom Kv. Snöskatan m.fl. till Kumla Bostäder AB (KBAB). Överlåtelsen sker 

via fastighetsreglering till fastigheten Kumla Staren 5, numera ägd av KBAB. Del av 

fastigheten Staren 2 utgör 3784 m² tomtareal och är bebyggd med en hyreshusfastighet 

med bostäder och lokaler, Kvarngården. Tillträdet äger rum den 1 januari 2013.  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige  

 

1. godkänner avtalet om försäljning av del av fastigheten Kumla Staren 2, 

 

2. godkänner överenskommelsen om fastighetsreglering mellan kommunen och KBAB, 

 

3. i investeringsbudgeten för kommunfullmäktige budgeterar en inkomst om  

    57 000 000 kronor för ovanstående fastighetsförsäljning, 

 

4. i investeringsbudgeten för kommunfullmäktige budgeterar en utgift om 650 000   

    kronor för fjärrvärmeanslutning och anläggning av ny undercentral för biblioteket.  

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige  

 

1. godkänner avtalet om försäljning av del av fastigheten Kumla Staren 2, 

 

2. godkänner överenskommelsen om fastighetsreglering mellan kommunen och KBAB, 

 

3. i investeringsbudgeten för kommunfullmäktige budgeterar en inkomst om  

    57 000 000 kronor för ovanstående fastighetsförsäljning, 

 

4. i investeringsbudgeten för kommunfullmäktige budgeterar en utgift om 650 000   

    kronor för fjärrvärmeanslutning och anläggning av ny undercentral för biblioteket.  
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Kommunfullmäktige 2012-12-17 § 94 Dnr KS 2012/993 

Förslag till Riktlinjer och taxor avseende serveringstillstånd, 
folköl (klass II), receptfria läkemedel och tobak 

Ärendebeskrivning 

Sydnärkegruppen har vid flera tillfället rekommenderat kommunerna att anta riktlinjer, 

taxor och tillsynsregler. För att Sydnärkes näringsidkare lättare ska veta vilka dokument 

som är aktuella och vilka avgifter som är beslutade, har ett gemensamt dokument tagits 

fram som innehåller riktlinjer och taxor avseende serveringstillstånd, folköl (klass II), 

receptfria läkemedel och tobak.  

 

Förslaget innebär att de tidigare riktlinjerna samt taxorna ersätts. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner riktlinjer och taxor avseende serveringstillstånd, folköl 

(klass II), receptfria läkemedel och tobak. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner riktlinjer och taxor avseende serveringstillstånd, folköl 

(klass II), receptfria läkemedel och tobak. 
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Kommunfullmäktige 2012-12-17 § 95 Dnr KS 2012/972 

Utökning av Sydnärkes lönenämnd med Laxå kommun 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen i Laxå har beslutat att ansöka om att få ingå i Sydnärkes lönenämnd.  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner Laxå kommuns ansökan att få ingå i Sydnärkes 

lönenämnd. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige  

 

1. antar förslag till reviderat samarbetsavtal med ekonomisk fördelning samt, 

 

2. antar förslag till reviderat reglemente för den gemensamma nämnden, Sydnärkes    

    lönenämnd, per den 1 januari 2013. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige  

 

1. antar förslag till reviderat samarbetsavtal med ekonomisk fördelning samt, 

 

2. antar förslag till reviderat reglemente för den gemensamma nämnden, Sydnärkes    

    lönenämnd, per den 1 januari 2013. 
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Kommunfullmäktige 2012-12-17 § 96 Dnr KS 2012/384 

Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag 
samt redovisning av medborgarförslag som överlämnats till 
nämnd för besvarande 2012/nr 2 

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 medborgarförslag som 

har överlämnats för besvarande till nämnd. 

 

6 motioner och 21 medborgarförslag är den 19 november 2012 fortfarande under 

beredning. 3 medborgarförslag är besvarade av nämnd fram till den 19 november 2012. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
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Kommunfullmäktige 2012-12-17 § 97 Dnr KS 2012/873 

Gemensamt utvecklingsbolag mellan Kumla och Örebro 
kommun 

Ärendebeskrivning 

Kumla och Örebro kommuner har under en längre period haft högst befolkningstillväxt i 

länet. Kommunerna har också goda framtidsutsikter vad gäller invånarantal och 

arbetstillfällen.  

 

Geografiskt gränsar kommunerna till varandra med en betydande arbetspendling över 

kommungränsen. Kommunerna har idag samarbete inom flera verksamhetsområden, 

exempel är räddningstjänst och turism.  

 

För att på ett effektivt sätt samordna de gemensamma ägarintressena och driva på det 

fortsatta arbetet för nya samarbetsformer mellan Kumla och Örebro kommun föreslås 

att kommunerna bildar ett gemensamt utvecklingsbolag.  

 

Bolaget ska äga 100 % av Kumla och Örebros andelar av det nya vindkraftbolaget och 

100 % av det gemensamma stadsnätbolaget. Bolaget ska också ansvara för 

gemensamma utvecklingsprojekt inom främst energi- och samhällsbyggnadsområdet. 

 

Den reviderade bolagsordningen från 2012-11-06 innebär att Kumla kommun får 5 

styrelseledamotplatser mot tidigare 3 st.  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige 

 

1. antar Ägardirektiv för Utvecklingsbolaget i Örebro-Kumla AB, 

 

2. antar Bolagsordning för Utvecklingsbolaget i Örebro-Kumla AB, 

 

3. antar Avtal om ägande av aktier i Utvecklingsbolaget Örebro-Kumla AB. 

Arbetsutskottets behandling 

Mats Hellgren (M) och Christina Örnebjär (FP) yrkar avslag till förslag till beslut. 

Stefan Svensson(S) yrkar bifall till förslag till beslut. 

 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer Mats Hellgrens (M) och Christina Örnebjärs (FP) avslagsyrkande 

mot Stefan Svenssons (S) bifallsyrkande och finner att Stefan Svenssons (S) 

bifallsyrkande vinner majoritet.   
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Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

 

Reservation 
Mats Hellgren (M) och Christina Örnebjär (FP) reserverar sig till förmån för sitt 

avslagsyrkande. 

Kommunstyrelsens behandling 

Per Holm (KD) och Jan Engman (C) yrkar  

- att Kumla kommun bildar aktiebolaget "Stadshuset AB", 

- "stadshuset AB" företräder Kumla kommun i bilandet av utvecklingsbolaget Kumla- 

   Örebro. 

 

Katarina Hansson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

 

Mats Hellgren (M) och Christina Örnebjär (FP) yrkar avslag på ärendet. 

 

Propositionsordning 
Ordförande ställer samtliga yrkanden under proposition och finner att kommunstyrelsen 

beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige 

 

1. antar Ägardirektiv för Utvecklingsbolaget i Örebro-Kumla AB, 

 

2. antar Bolagsordning för Utvecklingsbolaget i Örebro-Kumla AB, 

 

3. antar Avtal om ägande av aktier i Utvecklingsbolaget Örebro-Kumla AB. 

 

Reservation 
Mats Hellgren (M) och Christina Örnebjär (FP) reserverar sig till förmån för sitt 

avslagsyrkande samt Per Holm (KD) och Jan Engman (C) reserverar sig till förmån för 

sitt gemensamma yrkande. 

Kommunfullmäktiges behandling 

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

kommunstyrelsens förslag till beslut.  

 

Mats Hellgren (M) och Christina Örnebjär (FP) yrkar avslag till kommunstyrelsens 

förslag till beslut.  

 

Per Holm (KD) och Jan Engman (C) yrkar bifall till sitt förslag att bilda Stadshuset AB 

som ska företräda Kumla kommun i frågan.   
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Propositionsordning 
Ordföranden ställer de tre förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsens 

förslag till beslut vinner majoritet.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige 

 

1. antar Ägardirektiv för Utvecklingsbolaget i Örebro-Kumla AB, 

 

2. antar Bolagsordning för Utvecklingsbolaget i Örebro-Kumla AB, 

 

3. antar Avtal om ägande av aktier i Utvecklingsbolaget Örebro-Kumla AB. 

 

Reservationer 
Margareta Engman (M), Mats Hellgren (M), Karl-Gunnar Jonsson (M), Göran 

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

Anders Schölin (M), Linda Axäng (FP), Christina Örnebjär (FP) och Tony Larsson 

Malmberg (FP) reserverar sig till förmån för sitt avslagsyrkande.  

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

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

att bilda Stadshuset AB.  
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Kommunfullmäktige 2012-12-17 § 98 Dnr KS 2012/655 

Vindkraftsprojekt med Örebro kommun 

Ärendebeskrivning 

Kumla kommun har sedan 2008 arbetat med frågor om och planering av vindkraft. År 

2011 framtog Kumla Bostäder AB rapporten Vindkraftprojekt Kumbrovind AB. Under 

2011 inleddes en fördjupad planering och då i samverkan med Örebro kommun.  

 

Den gemensamma förstudien - Klimatsmart energi- Vindkraftsutbyggnad daterad 2012-

03-06 – har framtagits. Detta för att utreda förutsättningarna för vindkraftutbyggnad och 

se dess effekter på kommunens klimatarbete.  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige 

 

1. antar ägardirektiv för Vindkraft i Örebro-Kumla AB  

 

2. antar bolagsordning för Vindkraft i Örebro-Kumla AB  

Arbetsutskottets behandling 

Mats Hellgren (M) och Christina Örnebjär (FP) yrkar avslag till förslag till beslut. 

Stefan Svensson(S) yrkar bifall till förslag till beslut. 

 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer Mats Hellgrens (M) och Christina Örnebjärs (FP) avslagsyrkande 

mot Stefan Svenssons (S) bifallsyrkande och finner att Stefan Svenssons (S) 

bifallsyrkande vinner majoritet.    

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

 

Reservation 
Mats Hellgren (M) och Christina Örnebjär (FP) reserverar sig till förmån för sitt 

avslagsyrkande. 

Kommunstyrelsens behandling 

Mats Hellgren (M) och Christina Örnebjär (FP) yrkar avslag till ärendet. 

 

Katarina Hansson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
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Propositionsordning 
Ordförande ställer Mats Hellgren (M) och Christina Örnebjär (FP) yrkar avslag till 

ärendet mot arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 

arbetsutskottets förslag. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige 

 

1. antar ägardirektiv för Vindkraft i Örebro-Kumla AB,  

 

2. antar bolagsordning för Vindkraft i Örebro-Kumla AB. 

 

Reservation 
Mats Hellgren (M) och Christina Örnebjär (FP) reserverar sig till förmån för sitt 

avslagsyrkande till ärendet. 

Kommunfullmäktiges behandling 

Lennart Eriksson (S), Jan Engman (C), Per Holm (KD), Carina Riberg (MP) och 

Elisabeth Berglund (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

 

Mats Hellgren (M) och Christina Örnebjär (FP) yrkar avslag till kommunstyrelsens 

förslag till beslut.  

 

Propositionsordning 
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot avslagsyrkandet och finner 

att kommunstyrelsens förslag till beslut vinner majoritet.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige 

 

1. antar ägardirektiv för Vindkraft i Örebro-Kumla AB,  

 

2. antar bolagsordning för Vindkraft i Örebro-Kumla AB. 

 

Reservationer 

Margareta Engman (M), Mats Hellgren (M), Karl-Gunnar Jonsson (M), Göran 

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

Anders Schölin (M), Linda Axäng (FP), Christina Örnebjär (FP) och Tony Larsson 

Malmberg (FP) reserverar sig till förmån för sitt avslagsyrkande.  
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Kommunfullmäktige 2012-12-17 § 99 Dnr  

Valärenden 

Valberedningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige  

 

1. Utser Anneli Neuzil (M) till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter  

    Madeleine Tammi (M) som avsagt sig sina uppdrag. 

 

2. Utser Lennarth Helgesson (M) till ny ersättare i gymnasienämnden efter Madeleine   

    Tammi (M) som avsagt sig sina uppdrag.  

 

3. Utser Andreas Brorsson (S) till ny ordförande i miljö- och byggnadsnämnden efter  

    Katarina Hansson (S) som har  nya uppdrag.   

 

4. Utser Cristoffer Stockman (C) till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter  

    Joel Falk (C) som har avsagt sig sitt uppdrag. 

 

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

    utsett Roger Arvidsson (S) som ny ledamot i kommunfullmäktige istället för Britt  

    Gelin (S) som avsagt sig sina uppdrag.  

    Förordnandet gäller 1 januari 2013 – 31 oktober 2014.  

 

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

    utsett Ulla Engqvist Gullberg (S) som ny ersättare i kommunfullmäktige istället för  

    Roger Arvidsson (S) som blir ordinarie ledamot.  

    Förordnandet gäller 1 januari 2013 – 31 oktober 2014.  

 

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

    utsett Elin Riberg (MP) som ny ersättare i kommunfullmäktige istället för Maria    

    Thörn (MP) som avsagt sig sina uppdrag.  

    Förordnandet gäller 3 december 2013 – 31 oktober 2014.  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige 

 

1. Utser Anneli Neuzil (M) till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter  

    Madeleine Tammi (M) som avsagt sig sina uppdrag. 

 

2. Utser Lennarth Helgesson (M) till ny ersättare i gymnasienämnden efter Madeleine   

    Tammi (M) som avsagt sig sina uppdrag.  
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3. Utser Andreas Brorsson (S) till ny ordförande i miljö- och byggnadsnämnden efter  

    Katarina Hansson (S) som har  nya uppdrag.   

 

4. Utser Cristoffer Stockman (C) till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter  

    Joel Falk (C) som har avsagt sig sitt uppdrag. 

 

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

    utsett Roger Arvidsson (S) som ny ledamot i kommunfullmäktige istället för Britt  

    Gelin (S) som avsagt sig sina uppdrag.  

    Förordnandet gäller 1 januari 2013 – 31 oktober 2014.  

 

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

    utsett Ulla Engqvist Gullberg (S) som ny ersättare i kommunfullmäktige istället för  

    Roger Arvidsson (S) som blir ordinarie ledamot.  

    Förordnandet gäller 1 januari 2013 – 31 oktober 2014.  

 

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

    utsett Elin Riberg (MP) som ny ersättare i kommunfullmäktige istället för Maria    

    Thörn (MP) som avsagt sig sina uppdrag.  

    Förordnandet gäller 3 december 2013 – 31 oktober 2014. 
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Kommunfullmäktige 2012-12-17 § 100 Dnr  

Nya motioner och medborgarförslag 

Ärendebeskrivning 

Medborgarförslag - Gratis fotvård för diabetessjuka 

 

Medborgarförslag - Fossilmuseum i Kumla 

 

Medborgarförslag - Önskemål om bussförbindelse mellan Ekeby och Kumla, helst med  

                                 hållplatser efter Brånstavägen 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige 

 

1. Överlämnar medborgarförslaget ”Gratis fotvård för diabetessjuka” och  

    "Fossilmuseum i Kumla" till kommunstyrelsen för beredande, 

 

2. Överlämnar medborgarförslaget ”Önskemål om bussförbindelse mellan Ekeby och  

    Kumla, helst med hållplatser efter Brånstavägen” till kommunledningskontoret för att  

    upplysa förslagsställarna om att detta är en fråga för Örebro läns landsting och  

    således inte kommer att behandlas av Kumla kommun.  

 

 
 

 

 


