
 
 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
2013-01-22 

 
Plats och tid Folkets hus , Teatern, 2013-01-22, klockan 18:30 – 21:15 
  
Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Barbro Janzén (M) 
 Lennart Eriksson (S) Mats Hellgren (M) 
 Kenneth Svärd (S) Karl-Gunnar Johnson (M) 
 Gunnel Kask (S) Göran Andersson (M) 
 Mårten Blomqvist (S) Berry Keller (M) 
 Annica Moberg (S) Elisabet Ekestubbe (M) 
 Björn Eriksson (S) Marina Andersson (M) 
 Marie Eriksson (S) Anders Schölin (M) 
 Stefan Svensson (S) Jan Engman (C) 
 Eva Wilhelmsson (S) Per-Arne Mårstad (C) § 2-9 
 Marianne Arvidsson (S) Anette Friman (C) 
 Gun-Britt Andersson (S) Anna Otterström (FP) 
 Majeed Ahman Rauf (S) Christina Örnebjär (FP) 
 Ing-Marie Andersson (S) Georg Lado (FP) 
 Andreas Brorson (S) Yvonne Kámel (KD) 
 Erik Jönsson (S) Raymonda Kourie (KD) 
 Carl-Gustav Thunström (S) Jan Nilsson (MP) § 1-2 
 Lisbet Björklund (S) Mats Gunnarsson (MP) § 3-9 
 Carina Bäck (S) Carina Riberg (MP) 
 Jeanette Widström (S) Per-Åke Ringhald (SD) § 1-5 
 Sten Persson (S)  
 Roger Arvidsson (S)  
 Elisabeth Berglund (V)   
 Denis Nilsson (V)  
   
Närvarande, ej tjg ers Eva Palmqvist (S)   
 Elin Riberg (MP)  
   

 
Sekreterare ...................................................... §§ 1-9 
 Kristin Edström  

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

 
Justerare ...................................................... ...................................................  
 Sten Persson                                    Anders Schölin 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Anslag/Bevis 

Protokoll är justerat 

 
Styrelse/Nämnd Kommunfullmäktige 
  
Sammanträdesdatum 2013-01-22 

 
Datum för 
uppsättande 

2013-01-23 Datum för nedtagande 2013-02-24 

 
Förvaringsplats Kommunledningskontoret 
  
Underskrift ...................................................... 

      Kristin Edström 
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Kommunfullmäktige 2013-01-22 § 1 Dnr  

Nya interpellationer 

Ärendebeskrivning 

Interpellation från Carina Riberg (MP) till kultur- och fritidsnämndens ordföranden 

Björn Eriksson (S) angående entréavgift till cafeterian i Djupadalsbadet.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige 

1. medger att interpellationen får framställas, 

2. överlämnar interpellationen till kultur- och fritidsnämndens ordförande Björn 

Eriksson (S) för besvarande.    
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Kommunfullmäktige 2013-01-22 § 2 Dnr  

Information om östasienprojekt 

Ärendebeskrivning 

Projektledare Ted Rylander informerar om Östasienprojektet i kommunens skolor. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.  
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Kommunfullmäktige 2013-01-22 § 3 Dnr KS 2012/1105 

Kumla Sjöpark - etapp 2 

Ärendebeskrivning 

Kumla Fastigheter har hittills svarat för samtliga investeringar i anslutning till Kumla 

sjöpark och det växthus som för närvarande uppförs i området. 

 

Enligt den översiktliga planen för Kumla sjöpark med dess samlade parkområde 

kvarstår en etapp 2 i huvudsak väster om den nuvarande parken med anslutning mot 

Änggatan i väster och Kyrkogatan i söder. 

 

Kumla Fastigheter önskar få teckna ett avtal med Kumla kommun innebärande att 

Kumla Fastigheter svarar för den samlade markuppfyllnaden i området för Kumla 

sjöpark etapp 2. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner tillägg till nyttjanderättsavtal mellan Kumla Fastigheter 

AB och Kumla kommun innebärande Kumla kommun debiteras ett tillägg på 78 635 

kronor per år för initiala arbeten med Kumla sjöpark, etapp 2. 

Arbetsutskottets behandling 

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

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

 

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

mot Lennart Erikssons bifallsyrkande och finner att Lennart Erikssons (S) 

bifallsyrkande vinner majoritet. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige  

 

1. godkänner tillägg till nyttjanderättsavtal mellan Kumla Fastigheter AB och Kumla  

    kommun innebärande Kumla kommun debiteras ett tillägg på 78 635 kronor per år       

    för initiala arbeten med Kumla sjöpark, etapp 2, 

 

2. kostnaden tas ur kommunstyrelsens konto för oförutsett under 2013.  

 

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

avslagsyrkande. 
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Kommunstyrelsens behandling 

Yrkanden 
Mats Hellgren (M) och Mats Gunnarsson (MP) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag. 

  

Annica Moberg (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer Mats Hellgrens (M) och Mats Gunnarssons (MP) avslagsyrkande 

mot Annica Mobergs (S) bifallsyrkande och finner att Annica Mobergs (S) 

bifallsyrkande vinner majoritet. 

 

 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige  

 

1. godkänner tillägg till nyttjanderättsavtal mellan Kumla Fastigheter AB och Kumla  

    kommun innebärande Kumla kommun debiteras ett tillägg på 78 635 kronor per år       

    för initiala arbeten med Kumla sjöpark, etapp 2, 

 

2. kostnaden tas ur kommunstyrelsens konto för oförutsett under 2013.  

 

Reservationer 
Mats Hellgren (M), Margareta Engman (M), Marina Andersson (M) och Mats 

Gunnarsson (MP) reserverar sig till förmån för Hellgrens och Gunnarssons 

avslagsyrkande. 

Kommunfullmäktiges behandling 

Annica Moberg (S) och Lennart Eriksson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 

till beslut.  

 

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

kommunstyrelsens förslag till beslut.  

 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer Annica Mobergs (S) och Lennart Eriksson (S) bifallsyrkande mot 

Mats Hellgrens (M), Mats Gunnarssons (MP) och Christina Örnebjärs (FP) 

avslagsyrkande. Ordförande finner att bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut 

vinner majoritet.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige  

 

1. godkänner tillägg till nyttjanderättsavtal mellan Kumla Fastigheter AB och Kumla  



7 

KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

    kommun innebärande Kumla kommun debiteras ett tillägg på 78 635 kronor per år       

    för initiala arbeten med Kumla sjöpark, etapp 2, 

 

2. kostnaden tas ur kommunstyrelsens konto för oförutsett under 2013.  

 

Reservationer 
Barbro Janzén (M), Mats Hellgren (M), Karl-Gunnar Johnson (M), Göran Andersson 

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

(M), Anna Otterström (FP), Christina Örnebjär (FP), Georg Lado (FP), Mats 

Gunnarsson (MP), Carina Riberg (MP) och Per-Åke Ringhald (SD) reserverar sig till 

förmån för avslagsyrkandet.  
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Kommunfullmäktige 2013-01-22 § 4 Dnr KS 2012/306 

Svar på medborgarförslag - skyltning i anslutning till parker 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag har lämnats in den 20 mars 2012 där förslagställaren föreslår att 

parkernas formella namn sätts ut vid parkernas naturliga ingångar.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnade den 24 april 2012 medborgarförslaget till 

miljö- och byggnadsnämnden för yttrande. Utredningssekreterare Caroline Fornbrant 

och förvaltningschef Christina Gustavsson har upprättat ett förslag till yttrande. 

Yttrandet har utformats i samråd med kultur- och fritidsförvaltningen som är ansvarig 

för kommunens parker.  

 

Av yttrandet framgår bland annat att det ankommer på miljö- och byggnadsnämnden att 

besluta om namn på parker men att det är svårt att få människor att använda de formella 

namnen på parker. Förvaltningen anser därför att det är en god idé att märka ut parkerna 

med de formella namnen.  

 

Av yttrandet framgår även att marknadsföring av kommunens alla parker gör namnen 

mer kända hos allmänheten. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige  

 

1. ger miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att se över namnen på allmänna platser  

    i Kumla kommun, 

 

2. beslutar att kommunen ska marknadsföra namnen på Kumla kommuns parker, 

 

3. överlämnar förslaget och yttrandet till kultur- och fritidsnämnden för vidare  

    hantering. 

 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt förslag till beslut.  

 

Kommunfullmäktiges behandling 

Christina Örnebjär (FP) tackar å förslagsställaren vägnar för det positiva svaret.  



9 

KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige  

 

1. ger miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att se över namnen på allmänna platser  

    i Kumla kommun, 

 

2. beslutar att kommunen ska marknadsföra namnen på Kumla kommuns parker, 

 

3. överlämnar förslaget och yttrandet till kultur- och fritidsnämnden för vidare  

    hantering. 



10 

KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunfullmäktige 2013-01-22 § 5 Dnr KS 2012/185 

Svar på motion -  Författarfristad 

Ärendebeskrivning 

Christina Örnebjär (FP) har den 21 februari 2012 lämnat en motion om att göra Kumla 

en författarfristad. Att vara en författarfristad innebär att kommunen erbjuder sig att ta 

emot en författare som är hotad/förföljd p.g.a. sitt yrke. Författaren blir under 1-2 år 

kommunens gäst, vilket innebär att kommunen har allt ekonomiskt ansvar för 

författaren.  

 

I motionen föreslår Christina Örnebjär  

 

1. att Kumla kommun går med i International Cities of Refuge network, 

 

2. att Kumla kommun erbjuder sig vara värdkommun för författare som ICORN  

    och/eller Pen anser är i behov av skydd, 

 

3. att Kumla kommun i samband med detta söker upp Kulturrådet för hjälp, stöd och  

    bidrag för att underlätta för författaren att verka i Kumla under vistelsen. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 27 mars 2012 att överlämna motionen 

till kommunledningskontoret för beredning. 

 

Av inkommet förslag till yttrande framgår bland annat att detta är en viktig fråga men 

att den inte ska ligga på kommunnivå. Att ta emot en förföljd skribent påverkar inte bara 

den enskilda kommunen, utan påverkar hela samhället. Exempel på det är att 

polismyndigheten kan behöva ändra sin beredskap på orten beroende på hotbilden mot 

skribenten.  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige 

 

1. antar yttrandet, 

  

2. avslår motionen.  

Arbetsutskottets behandling 

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

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

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer Christina Örnebjär (FP) och Mats Hellgrens (M) bifallsyrkande mot 
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Lennart Erikssons bifallsyrkande mot varandra och finner att Lennart Erikssons (S) 

bifallsyrkande vinner majoritet. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige 

 

1. antar yttrandet, 

  

2. avslår motionen.  

 

Reservation 
Christina Örnebjär (FP) och Mats Hellgren(M) reserverar sig tillförmån till eget 

bifallsyrkande.  

Kommunstyrelsens behandling 

Yrkanden 
Mats Gunnarsson (MP) yrkar bifall till motionen. 

 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Mats Gunnarssons (MP) yrkande om 

bifall till motionen. 

 

Ordförande finner att arbetsutskottets förslag vinner majoritet. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige 

 

1. antar yttrandet, 

  

2. avslår motionen.  

 

Reservation 

Mats Gunnarsson (MP) reserverar sig tillförmån för sitt eget bifallsyrkande.  

Kommunfullmäktiges behandling 

Lennart Eriksson (S) och Elisabeth Berglund (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag till beslut.  

 

Christina Örnebjär (FP), Carina Riberg (MP) och Mats Gunnarsson (MP) yrkar bifall till 

motionen.  

 

Annica Moberg (S) och Dan-Åke Moberg (S) yttrar sig i debatten.  

 

Christina Örnebjär (FP) begär ordningsfråga angående Dan-Åke Mobergs (S) agerande 

mot en praktikant som befinner sig i salen.  
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Ordföranden uppmanar fullmäktigeledamöterna att hjälpas åt att hålla ett  bra klimat i 

salen.  

 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer Lennart Erikssons (S) och Elisabeth Berglunds (V) yrkande om 

bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut mot Christina Örnebjärs (FP), Carina 

Ribergs (MP) och Mats Gunnarssons (MP) yrkande om bifall till motionen. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsens förslag till beslut vinner majoritet.  

 

Votering begärd.  

 

Votering 
Dan-Åke Moberg (S), Lennart Eriksson (S), Kenneth Svärd (S), Gunnel Kask (S), 

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

Stefan Svensson (S), Eva Wilhelmsson (S), Marianne Arvidsson (S), Gun-Britt 

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

(S), Erik Jönsson (S), Carl-Gustav Thunström (S), Lisbet Björklund (S), Carina Bäck 

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

(V), Denis Nilsson (V), Barbro Janzén (M), Berry Keller (M), Elisabet Ekestubbe (M), 

Jan Engman (C), Per-Arne Mårstad (C), Anette Friman (C), Georg Lado (FP), Yvonne 

Kámel (KD), Raymonda Kourie (KD) och Per-Åke Ringhald (SD) röstar på bifall till 

kommunstyrelsens förslag till beslut.  

 

Anders Schölin (M), Anna Otterström (FP), Christina Örnebjär (FP), Mats Gunnarsson 

(MP) och Carina Riberg (MP) röstar på bifall till motionen.  

 

Mats Hellgren (M), Karl-Gunnar Johnson (M), Göran Andersson (M) och Marina 

Andersson (M) avstod från att delta i beslutet.  

 

Det är därmed 34st som röstat på bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut, 5st som 

röstat på bifall till motionen och 4st som avstått från att delta i beslutet.  

 

Ordföranden finner att kommunstyrelsens förslag till beslut vinner majoritet.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige 

 

1. antar yttrandet, 

  

2. avslår motionen.  
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Kommunfullmäktige 2013-01-22 § 6 Dnr  

Valärenden 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige 

 

1. Utser Elisabeth Jonsson (C) till ny ledamot i kultur- och fritidsnämnden efter Anna 

Adolfsson (C) som avsagt sig sina uppdrag. 

  

2. Utser Maria Lannhard (C) till ny ersättare kultur- och fritidsnämnden efter Elisabeth 

Jonsson (C) som blir ordinarie ledamot.   

 

3. Beviljar Annica Mobergs (S) begäran om att entledigas från sitt uppdrag som vice 

ordförande i kommunfullmäktige.  

 

4. Utser Carl-Gustav Thunström (S) som ny vice ordförande i kommunfullmäktige efter 

Annica Moberg (S) som avsagt sig sitt uppdrag.  

 

5. Beviljar Lisa Claesons (V) begäran om att entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 

kommunfullmäktige. 

 

6. Begär sammanräkning hos länsstyrelsen för att utse ny ersättare till 

kommunfullmäktige efter Lisa Claeson (V) som avsagt sig sitt uppdrag.   

 

7. Utser till det nybildade Utvecklingsbolaget i Örebro – Kumla AB:s styrelse som 

ordinarie ledamöter Katarina Hansson (S), Annica Moberg (S), Mårten Blomqvist (S), 

Mats Hellgren (M) och Christina Örnebjär (FP) samt som ersättare Andreas Brorsson 

(S), Elisabeth Berglund (V) och Per Holm (KD).   

 

8. Utser till det nybildade Utvecklingsbolaget i Örebro – Kumla AB som ordinarie 

stämmoombud Gunnel Kask (S) och som ersättare Björn Eriksson (S).  

 

9. Utser till det nybildade bolaget Vindkraft i Örebro – Kumla AB som ordinarie 

stämmoombud Björn Eriksson (S) och som ersättare Gunnel Kask (S).   

 

10. Utser till det nybildade bolaget Vindkraft i Örebro - Kumla AB:s styrelse som 

ordinarie ledamöter Lennart Eriksson (S) och tjänstemannen Lars Hallbergsson samt 

som ersättare Mats Gunnarsson (MP) och tjänstemannen Thage Arvidsson.  
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Kommunfullmäktiges behandling 

Punkt 7 
 

Dan-Åke Moberg nominerar i punkt 7 Per Holm (KD) och Jan Engman (C) som 

styrelseledamöter istället för Mats Hellgren (M) och Christina Örnebjär (FP).  

 

Jan Engman (C) och Per Holm (KD) kandiderar ej till platserna.  

 

Mats Gunnarsson (MP) ifrågasätter jäv för Dan-Åke Moberg (S) då Annica Moberg (S) 

ska väljas.  

 

Kommunfullmäktige ajourneras mellan kl. 20:40 - 20:55.  

 

Dan-Åke Moberg deltar inte i beslutet angående tillsättande av Annica Moberg (S) som 

styrelseledamot.  

 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige 

 

1. Utser Elisabeth Jonsson (C) till ny ledamot i kultur- och fritidsnämnden efter Anna 

Adolfsson (C) som avsagt sig sina uppdrag. 

  

2. Utser Maria Lannhard (C) till ny ersättare kultur- och fritidsnämnden efter Elisabeth 

Jonsson (C) som blir ordinarie ledamot.   

 

3. Beviljar Annica Mobergs (S) begäran om att entledigas från sitt uppdrag som vice 

ordförande i kommunfullmäktige.  

 

4. Utser Carl-Gustav Thunström (S) som ny vice ordförande i kommunfullmäktige efter 

Annica Moberg (S) som avsagt sig sitt uppdrag.  

 

5. Beviljar Lisa Claesons (V) begäran om att entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 

kommunfullmäktige. 

 

6. Begär sammanräkning hos länsstyrelsen för att utse ny ersättare till 

kommunfullmäktige efter Lisa Claeson (V) som avsagt sig sitt uppdrag.   

 

7. Utser till det nybildade Utvecklingsbolaget i Örebro – Kumla AB:s styrelse som 

ordinarie ledamöter Katarina Hansson (S), Annica Moberg (S), Mårten Blomqvist (S), 

Mats Hellgren (M) och Christina Örnebjär (FP) samt som ersättare Andreas Brorsson 

(S), Elisabeth Berglund (V) och Per Holm (KD).   
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8. Utser till det nybildade Utvecklingsbolaget i Örebro – Kumla AB som ordinarie 

stämmoombud Gunnel Kask (S) och som ersättare Björn Eriksson (S).  

 

9. Utser till det nybildade bolaget Vindkraft i Örebro – Kumla AB som ordinarie 

stämmoombud Björn Eriksson (S) och som ersättare Gunnel Kask (S).   

 

10. Utser till det nybildade bolaget Vindkraft i Örebro - Kumla AB:s styrelse som 

ordinarie ledamöter Lennart Eriksson (S) och tjänstemannen Lars Hallbergsson samt 

som ersättare Mats Gunnarsson (MP) och tjänstemannen Thage Arvidsson.  

 

Reservationer 

Dan-Åke Moberg (S) lämnar in en skriftlig reservation: 

"Notering till protokollet. Med anledning av tidigare debatt anser jag att moderaternas 

och folkpartiets representanter inte kan representera Kumla kommun i det 

Utvecklingsbolag som ska bildas mellan Örebro kommun och Hallsbergs kommun".  
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Kommunfullmäktige 2013-01-22 § 7 Dnr  

Ordningsfråga 

Ärendebeskrivning 

Carina Riberg (MP) anser att Dan-Åke Mobergs (S) agerande mot en praktikant i salen 

var mycket allvarligt och ett angrepp mot demokratin. 

 

Christina Örnebjär (FP) begär en anmärkning i protokollet mot Dan-Åke Moberg (S) 

och mot presidiet som inte agerat tillräckligt i frågan. 

 

Dan-Åke Moberg (S) ber om ursäkt för sitt agerande. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige frångår ärendet. 
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Kommunfullmäktige 2013-01-22 § 8 Dnr  

Svar på interpellation gällande introduktionsavtal för unga 

Ärendebeskrivning 

Christina Örnebjär (FP) har lämnat in en interpellation gällande introduktionsavtal för 

unga. Frågeställningen är vilka steg Kumla kommun som arbetsgivare tänker ta för att 

införa introduktionsavtalen i enlighet med det nya avtalet med kommunal och SKL.  

 

Kommunfullmäktiges behandling 

Lennart Eriksson (S) redogör för svaret av interpellationen.  

 

Christina Örnebjär (FP) tackar för svaret.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige frångår ärendet.  
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Kommunfullmäktige 2013-01-22 § 9 Dnr  

Nya motioner och medborgarförslag 

Ärendebeskrivning 

Motion - utredning av IT-verksamheten 

Motion - flera förskoleplatser på norr i Kumla 

 

Medborgarförslag - bortforsling av snö och snöröjning/sandning vid Tallängens skola, 

Hällabrottet 

Medborgarförslag - upprustning av lekplats vid Bondgårdsgatan 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige 

1. överlämnar motionerna till kommunstyrelsen för beredning,  

2. överlämnar medborgarförslaget ”Bortforsling av snö och snöröjning/ sandning vid 

Tallängens skola, Hällabrottet” till kommunstyrelsen för besvarande.  

3. överlämnar medborgarförslaget ”Upprustning av lekplats vid Bondgårdsgatan” till 

kultur- och fritidsnämnden för besvarande.  

 

 
 

 

 


