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Kommunfullmäktige 2013-03-18 § 10 Dnr KS 2013/227 

Inkomna skrivelser och rapporter 

Ärendebeskrivning 

Ej verkställda beslut – kvartal 4 2012 Socialnämnden. 

 

Revisionsrapport avseende Styrning och uppföljning av arbetsgivarfrågorna.  

 

Tackkort från Anders Schölin (M) för uppvaktningen på födelsedagen.  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige lägger inkomna skrivelser och rapporter till handlingarna.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger inkomna skrivelser och rapporter till handlingarna.  
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Kommunfullmäktige 2013-03-18 § 11 Dnr KS 2012/665 

Svar på medborgarförslag - Rusta upp lekplatserna i Kumla och 
gör dem mer attraktiva 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag har inkommit om att rusta lekplatserna i Kumla kommun samt att 

göra dem mer attraktiva. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sammanträde 

den 18 juni 2012, § 241, att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att lämna förslag till 

yttrande. 

 

Utifrån kultur- och fritidsnämndens förslag till yttrande har kommunledningskontoret 

upprättat ett uppdaterat förslag till yttrande över detta medborgarförslag och ett snarlikt 

medborgarförslag.  

 

I yttrandet framkommer bland annat att en ny Lekplatsplan har tagits fram för åren 

2013-2020. Av yttrandet framgår också att det sedan tidigare är planerat att uppföra en 

central stadslekplats i Kumla stadspark, i anslutning till sjöparksområdet. 

Förslag till beslut 

Enligt förslag till beslut.  

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige 

 

1. antar kommunledningskontorets förslag till yttrande, 

 

2. anser medborgarförslaget som besvarat. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges behandling 

Yrkanden 

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

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige 

 

1. antar kommunledningskontorets förslag till yttrande, 

 

2. anser medborgarförslaget som besvarat. 
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Kommunfullmäktige 2013-03-18 § 12 Dnr KS 2012/356 

Svar på medborgarförslag - Lekpark vid Kumla sjöpark 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag har lämnats in med förslag om att en lekpark vid Kumla Sjöpark 

anläggs. Förslagsställaren tycker att det fattas lekplatser för barnfamiljerna och skriver 

att det vore fint med en lekpark vid Kumla Sjöpark samt gärna några fler i centrala 

Kumla.   

 

Utifrån kultur- och fritidsnämndens förslag till yttrande har kommunledningskontoret 

upprättat ett uppdaterat förslag till yttrande över detta medborgarförslag och ett snarlikt 

medborgarförslag.  

 

I yttrandet framkommer bland annat att en ny Lekplatsplan har tagits fram för åren 

2013-2020. Av yttrandet framgår också att det sedan tidigare är planerat att uppföra en 

central stadslekplats i Kumla stadspark, i anslutning till sjöparksområdet.  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige 

 

1. antar kommunledningskontorets förslag till yttrande, 

 

2. anser medborgarförslaget som besvarat. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut.  

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges behandling 

Yrkanden 

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

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige 

 

1. antar kommunledningskontorets förslag till yttrande, 

 

2. anser medborgarförslaget som besvarat. 
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Kommunfullmäktige 2013-03-18 § 13 Dnr KS 2012/253 

Svar på motion om bättre arbetsvillkor för lärarna - Miljöpartiet 

Ärendebeskrivning 

Miljöpartiet de gröna har den 8 mars 2012 inkommit med en motion till 

kommunfullmäktige. I motionen beskriver de lärarnas arbetssituation och belyser 

problemet med att inte varje lärare disponerar över en egen dator. 

 

Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att 

snarast se över data och IT-stödet till lärarna i Kumla med ambitionen att varje lärare får 

tillgång till en egen bärbar dator, surfplatta eller liknande. 

 

Under våren har ett utredningsarbete bedrivits för att få en bättre överblick över 

datortillgångarna ute i skolverksamheterna. Kommunledningen har efter utredningen 

avsatt medel som är tänkt som en förstärkt investering av datorer och IT i skolan. 

Investeringen kommer innebära ett 1 till 1 scenario för lärarna. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige 

 

1. antar förslag till yttrande, 

 

2. anser att motionen därmed är besvarad. 

 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut.  

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges behandling 

Mats Gunnarsson (MP) och Stefan Svensson (S) yttrar sig i debatten.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige 

 

1. antar förslag till yttrande, 

 

2. anser att motionen därmed är besvarad. 
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Kommunfullmäktige 2013-03-18 § 14 Dnr KS 2013/281 

Borgen för extern upplåning vid nyemission i Vindkraft i 
Örebro-Kumla AB 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige i Örebro och Kumla har beslutat att gemensamt bilda 

Utvecklingsbolaget i Örebro-Kumla AB. Detta bolag ägs till 80% av Örebro Rådhus AB 

och till 20% av Kumla kommun. 

 

Respektive kommunfullmäktige har också beslutat att Utvecklingsbolaget ska bilda 

dotterbolaget Vindkraft i Örebro-Kumla AB. Det nybildade Vindkraftbolaget ska efter 

nyemission ha ett eget kapital på nivån 10 000 000 kr. 

 

Utvecklingsbolaget avser att så snart som möjligt finansiera nyemission av aktier i 

Vindkraftbolaget genom ett långfristigt externt lån på 10 000 000 kr. 

 

Utvecklingsbolaget anhåller därför i skrivelse om borgen från Kumla kommun på 2 000 

000 kr som säkerhet för 20% av detta externa lån utifrån Kumla kommuns ägarandel i 

Utvecklingsbolaget. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att, såsom för egen skuld, ingå borgen till 

Utvecklingsbolaget i Örebro-Kumla AB:s låneförpliktelser upp till ett högsta belopp om 

2 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

Arbetsutskottets behandling 

Mats Hellgren (M) och Christina Örnebjär (FP) deltar inte i beslutet. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att, såsom för egen skuld, ingå borgen till 

Utvecklingsbolaget i Örebro-Kumla AB:s låneförpliktelser upp till ett högsta belopp om 

2 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

 

Mats Hellgren (M) och Christina Örnebjär (FP) deltar inte i beslutet. 

Kommunstyrelsens behandling 

Yrkanden 
Christina Örnebjär (FP) yrkar avslag på begäran om borgen. 

 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer bifall till arbetsutskottets förslag mot Christina Örnebjärs yrkande 

om avslag på begäran om borgen och finner att arbetsutskottets förslag vunnit majoritet. 
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Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att, såsom för egen skuld, ingå borgen till 

Utvecklingsbolaget i Örebro-Kumla AB:s låneförpliktelser upp till ett högsta belopp om 

2 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

 

Reservation 
Christina Örnebjär (FP) reserverar sig till förmån för sitt eget förslag. 

Kommunfullmäktiges behandling 

Yrkanden 

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

 

Christina Örnebjär (FP) yrkar avslag på begäran om borgen.  

 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsens 

förslag till beslut vinner majoritet.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att, såsom för egen skuld, ingå borgen till 

Utvecklingsbolaget i Örebro-Kumla AB:s låneförpliktelser upp till ett högsta belopp om 

2 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

 

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

reserverar sig till förmån för Christina Örnebjärs (FP) förslag. 
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Kommunfullmäktige 2013-03-18 § 15 Dnr KS 2013/46 

Finanspolicy Kumla kommun 

Ärendebeskrivning 

Kumla kommun ska på ett effektivt och säkert sätt förvalta de finansiella medel som 

kommunen förfogar över. Kommunens finansfunktion arbetar med finansiell planering 

och uppföljning på kort och lång sikt samt utför de operativa åtgärder som krävs för att 

genomföra beslutade finansiella transaktioner. 

 

Finanspolicyn utgör ett regelverk för medelsförvaltningen. Den gäller såväl den löpande 

verksamhetens finansiella verksamhet som den långsiktiga förvaltningen av 

pensionsmedel samt finansiell upplåning och valutahantering. Finanspolicyn upprättas 

också för att möta de legala krav som ställs på kommunen.  

 

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till ny finanspolicy för Kumla 

kommun.  

 

Finanspolicyn innehåller mål och riktlinjer inom områdena 

 

- organisation och ansvarsfördelning, 

- likviditetsförvaltning, 

- pensionsmedelsförvaltning, 

- skuldförvaltning, samt 

- rapportering och uppföljning. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige  

 

1. fastställer finanspolicy för Kumla kommun. 

 

2. uppdrar åt kommunstyrelsen att fatta beslut i enlighet med finanspolicyn.  

    Kommunstyrelsen har rätt att vidaredelegera denna beslutanderätt till utskott,  

    tjänsteman eller enskild förtroendevald. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut.  

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt förslag till beslut.  
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Kommunfullmäktiges behandling 

Yrkanden 

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

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige  

 

1. fastställer finanspolicy för Kumla kommun. 

 

2. uppdrar åt kommunstyrelsen att fatta beslut i enlighet med finanspolicyn.  

    Kommunstyrelsen har rätt att vidaredelegera denna beslutanderätt till utskott,  

    tjänsteman eller enskild förtroendevald. 
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Kommunfullmäktige 2013-03-18 § 16 Dnr KS 2013/312 

Ombudgeteringar av investeringar från 2012 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har haft genomgång med företrädare för 

facknämnderna om förändringar i investeringsbudgeten 2013 med anledning av 

ombudgeteringar från år 2012 m m.  

 

Genomgången har resulterat i förslag på ombudgeteringar på 9 648 tkr. 

 

I 2013 års investeringsbudget finns sedan tidigare 51 144 tkr. De nu föreslagna 

justeringarna innebär att investeringsbudgeten innevarande år kommer att uppgå till 

totalt 71 082 tkr.  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner de föreslagna ombudgeteringarna. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut.  

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges behandling 

Yrkanden 

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

 

Christina Örnebjär (FP) yrkar avslag på budgetering av nya anslag till Djupadalsbadet 

med 9 300 tkr (fastigheten) samt 790 tkr (inventarier) och bifaller budgetering av nya 

anslag till Djupadalsbadet med 2 250 tkr (utemiljö) samt till Arbetsmarknadsenhetens 

tvätteri med 250 tkr (tvättmaskiner).  

 

Mats Hellgren (M) yrkar bifall till Christina Örnebjärs (FP) yrkande.  

 

Mats Gunnarsson (MP) och Björn Eriksson (S) yttrar sig i debatten.  

 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer Katarina Hanssons (S) yrkande om bifall till kommunstyrelsens 

förslag till beslut mot Christina Örnebjärs (FP) yrkande om avslag på nya anslag till 

Djupadalsbadet med 9 300 tkr (fastigheten) samt 790 tkr (inventarier).  

Ordföranden finner att Katarina Hanssons (S) bifallsyrkande till kommunstyrelsens 

förslag till beslut vinner majoritet.  
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Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner de föreslagna ombudgeteringarna. 

 

Reservationer 
Christina Örnebjär (FP), Tony Larsson Malmberg (FP), Anna Otterström (FP), Mats 

Hellgren (M), Karl-Gunnar Johnson (M), Göran Andersson (M), Berry Keller (M), 

Marina Andersson (M) och Anders Schölin (M) reserverar sig till förmån för Christina 

Örnebjärs (FP) förslag.  
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Kommunfullmäktige 2013-03-18 § 17 Dnr KS 2013/306 

Direktiv för budget 2014 och flerårsplan 2015-2016 

Ärendebeskrivning 

Ekonomiavdelningen har den 28 februari lämnat förslag till direktiv för budget 2014 

och flerårsplan 2015-2016. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar förslag till direktiv för budget 2014 och flerårsplan 2015-

2016. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut.  

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar förslag till direktiv för budget 2014 och flerårsplan 2015-

2016. 
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Kommunfullmäktige 2013-03-18 § 18 Dnr KS 2013/304 

Revidering - Regler för politiska lärlingar 

Ärendebeskrivning 

Kommunledningskontoret har haft uppdraget att revidera de gällande reglerna för 

politiska lärlingar. 

 

Kommunledningskontoret föreslår i skrivelse från den 27 februari att reglerna ändras 

bland annat på det sättet att samma regler som gäller för kommunens förtroendevalda 

vad gäller arvode, förlorad arbetsinkomst m m, ska gälla för lärlingen. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar reviderade regler för politiska lärlingar. 

Arbetsutskottets behandling 

Yrkanden 
Christina Örnebjär (FP) föreslår att de politiska lärlingarna ska få ersättning för förlorad 

arbetsinkomst enligt förslag till beslut, men att arvode inte ska utgå. 

 

Annica Moberg (S) och Mats Hellgren (M) yrkar bifall till förslaget. 

 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer Christina Örnebjärs (FP) yrkande mot Annica Mobergs (S) och 

Mats Hellgrens (M) yrkande och finner att Mobergs och Hellgrens yrkande vinner 

majoritet. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige antar reviderade regler för politiska lärlingar. 

 

Reservation 
Christina Örnebjär (FP) reserverar sig till förmån för sitt eget förslag. 

Kommunstyrelsens behandling 

Yrkanden 
Christina Örnebjär (FP), Jan Engman (C) och Raymonda Kourie (KD)  föreslår att de 

politiska lärlingarna ska få ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt förslag till beslut, 

men att arvode inte ska utgå.  

 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer bifall till arbetsutskottets förslag mot bifall till Christina Örnebjärs 

m fl förslag och finner att arbetsutskottets förslag vunnit majoritet. 
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Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige antar reviderade regler för politiska lärlingar. 

 

Reservationer 
Christina Örnebjär (FP), Jan Engman (C) och Raymonda Kourie (KD) reserverar sig 

förmån för sitt egna förslag. 

Kommunfullmäktiges behandling 

Yrkanden 

Carina Riberg (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut med 

tilläggsyrkandet att samma ersättningsnivå ska gälla för politiska lärlingar som för 

ersättare, se bilaga 1.  

 

Annica Moberg (S) och Mats Hellgren (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 

till beslut med Carina Ribergs (MP) tilläggsyrkande.  

 

Christina Örnebjär (FP) yrkar att de politiska lärlingarna ska få ersättning för förlorad 

arbetsinkomst enligt förslag till beslut, men att inget arvode ska utgå.  

 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut med Carina Ribergs (MP) 

tilläggsyrkande mot Christina Örnebjärs (FP) yrkande att inget arvode ska utgå till 

politiska lärlingar.  

Ordföranden finner att kommunstyrelens förslag med tilläggsyrkandet vinner majoritet.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar reviderade regler för politiska lärlingar med tillägget att 

samma ersättningsnivå ska gälla för politiska lärlingar som för ersättare. 

 

Reservationer 
Christina Örnebjär (FP), Tony Larsson Malmberg (FP), Anna Otterström (FP), Per 

Holm (KD), Raymonda Kourie (KD) och Jan Engman (C) reserverar sig till förmån för 

Christina Örnebjärs (FP) förslag.  
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Kommunfullmäktige 2013-03-18 § 19 Dnr KS 2013/288 

Lokala ordningsföreskrifter för torghandel 

Ärendebeskrivning 

Kommunledningskontoret har den 27 februari 2013 lämnat förslag till nya lokala 

ordningsföreskrifter för torghandel.  

 

I de nya föreskrifterna står bland annat att torghandel får pågå torsdagar och lördagar. I 

nu gällande föreskrifter får torghandel pågå måndag - lördag. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar förslag till lokala ordningsföreskrifter för torghandel. 

 

Ordningsföreskrifterna gäller från och med den 1 april 2013. 

Arbetsutskottets behandling 

Yrkanden 
Christina Örnebjär (FP) föreslår att tekniska kontoret får i uppdrag att efter ett år 

utvärdera de nya ordningsföreskrifterna tillsammans med Kumla Promotion. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige  

 

1. antar förslag till lokala ordningsföreskrifter för torghandel, ordningsföreskrifterna  

    gäller från och med den 1 april 2013, samt 

 

2. ger tekniska kontoret i uppdrag att efter ett år utvärdera de nya ordningsföreskrifterna  

    tillsammans med Kumla Promotion. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt arbetsutskottets förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges behandling 

Yrkanden 

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

 

Per Holm (KD) yttrar sig i debatten.  
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Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige  

 

1. antar förslag till lokala ordningsföreskrifter för torghandel, ordningsföreskrifterna  

    gäller från och med den 1 april 2013, samt 

 

2. ger tekniska kontoret i uppdrag att efter ett år utvärdera de nya ordningsföreskrifterna  

    tillsammans med Kumla Promotion. 
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Kommunfullmäktige 2013-03-18 § 20 Dnr  

Valärenden 

Valberedningens förslag 

Kommunfullmäktige 

 

1. Beviljar Peter Erikssons (S) begäran om att entledigas från sina uppdrag som ersättare  

    i kommunfullmäktige och som ersättare i gymnasienämnden.  

 

2. Beviljar Linda Axängs (FP) begäran om att entledigas från sitt uppdrag som ledamot i  

    kommunfullmäktige.  

 

3. Beviljar Andreas Brorssons (S) begäran om att entledigas från sitt uppdrag som  

    ledamot i barn- och utbildningsnämnden.  

 

4. Utser Robert Roos (S) som ledamot i barn- och utbildningsnämnden efter Andreas  

    Brorsson (S) som avsagt sig uppdraget.  

 

5. Utser Andreas Brorsson (S) som ombud till årsmötet med Örebro läns  

    trafiksäkerhetsförbund efter Katarina Hansson (S) som avsagt sig uppdraget.   

 

6. Utser Annica Moberg (S) som ersättare till Mälardalsrådets rådsmöte efter Katarina  

    Hansson (S) som blivit ledamot.  

 

7. Utser Katarina Hansson (S) som ordinarie ombud till stämman hos Länstrafiken efter  

    Lennart Eriksson (S) som avsagt sig uppdraget.  

 

8. Beviljar Katarina Hanssons (S) begäran om att entledigas som ersättare till stämman  

    hos Länstrafiken då hon blivit ordinarie ombud.  

 

9. Utser Annica Moberg (S) som ersättare till stämman hos Länstrafiken efter Katarina  

    Hansson (S) som blivit ordinarie ombud.  

 

10. Utser Ulla Lundberg (S) som ny ersättare i socialnämnden efter Gun-Britt  

      Andersson (S) som blivit ordinarie ledamot.  

 

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

      revisor Kurt-Erik Gullberg (S) och som ersättare Göran Andersson (M).  

 

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

      revisor Kurt-Erik Gullberg (S) och som ersättare Göran Andersson (M).  
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13. Begär sammanräkning hos länsstyrelsen för att utse ny ledamot till  

      kommunfullmäktige efter Linda Axäng (FP) och ny ersättare till  

      kommunfullmäktige för Peter Eriksson (S).  

 

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

      utsett Maj Britt Jonsson (V) som ny ersättare i kommunfullmäktige istället för Lisa  

      Claeson (V) som avsagt sig sitt uppdrag. Förordnandet gäller 22 februari 2013 – 31  

      oktober 2014.  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige 

 

1. Beviljar Peter Erikssons (S) begäran om att entledigas från sina uppdrag som ersättare  

    i kommunfullmäktige och som ersättare i gymnasienämnden.  

 

2. Beviljar Linda Axängs (FP) begäran om att entledigas från sitt uppdrag som ledamot i  

    kommunfullmäktige.  

 

3. Beviljar Andreas Brorssons (S) begäran om att entledigas från sitt uppdrag som  

    ledamot i barn- och utbildningsnämnden.  

 

4. Utser Robert Roos (S) som ledamot i barn- och utbildningsnämnden efter Andreas  

    Brorsson (S) som avsagt sig uppdraget.  

 

5. Utser Andreas Brorsson (S) som ombud till årsmötet med Örebro läns  

    trafiksäkerhetsförbund efter Katarina Hansson (S) som avsagt sig uppdraget.   

 

6. Utser Annica Moberg (S) som ersättare till Mälardalsrådets rådsmöte efter Katarina  

    Hansson (S) som blivit ledamot.  

 

7. Utser Katarina Hansson (S) som ordinarie ombud till stämman hos Länstrafiken efter  

    Lennart Eriksson (S) som avsagt sig uppdraget.  

 

8. Beviljar Katarina Hanssons (S) begäran om att entledigas som ersättare till stämman  

    hos Länstrafiken då hon blivit ordinarie ombud.  

 

9. Utser Annica Moberg (S) som ersättare till stämman hos Länstrafiken efter Katarina  

    Hansson (S) som blivit ordinarie ombud.  

 

10. Utser Ulla Lundberg (S) som ny ersättare i socialnämnden efter Gun-Britt  

      Andersson (S) som blivit ordinarie ledamot.  

 

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

      revisor Kurt-Erik Gullberg (S) och som ersättare Göran Andersson (M).  
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12. Utser till det nybildade bolaget Vindkraft i Örebro – Kumla AB som ordinarie  

      revisor Kurt-Erik Gullberg (S) och som ersättare Göran Andersson (M).  

 

13. Begär sammanräkning hos länsstyrelsen för att utse ny ledamot till  

      kommunfullmäktige efter Linda Axäng (FP) och ny ersättare till  

      kommunfullmäktige för Peter Eriksson (S).  

 

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

      utsett Maj Britt Jonsson (V) som ny ersättare i kommunfullmäktige istället för Lisa  

      Claeson (V) som avsagt sig sitt uppdrag. Förordnandet gäller 22 februari 2013 – 31  

      oktober 2014. 
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Kommunfullmäktige 2013-03-18 § 21 Dnr  

Svar på interpellationen när höjs lärarlönerna 

Ärendebeskrivning 

Christina Örnebjär (FP) har den 19 november 2012 lämnat en interpellation om 

lärarlöner till barn- och utbildningsnämndens, tillika gymnasienämndens, ordförande 

Stefan Svensson (S). 

 

I interpellationen ställer Christina Örnebjär följande frågor: 

 

- vilka åtgärder avser du att vidta för att göra läraryrket attraktivt i vår kommun? 

- när kommer våra lärare i grundskolan att tjäna en genomsnittslön? 

- när kommer våra lärare i gymnasieskolan att tjäna en genomsnittslön? 

- är du beredd att öka lönespridningen för våra lärare? 

- avser du att medverka till att karriärtjänster inrättas? 

 

Stefan Svensson (S) har besvarat interpellationen. 

Kommunfullmäktiges behandling 

Stefan Svensson (S), Christina Örnebjär (FP), Katarina Hansson (S), Mats Gunnarsson 

(MP), Annica Moberg (S), Per Holm (KD) och Anna Otterström (FP) yttrar sig i 

debatten.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige frångår ärendet.  
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Kommunfullmäktige 2013-03-18 § 22 Dnr  

Svar på interpellation ang. entréavgift till cafeterian i 
Djupadalsbadet 

Ärendebeskrivning 

Carina Riberg (MP) har den 22 januari 2013 lämnat en interpellation  om entréavgifter 

till cafeterian i Djupadalsbadet till kultur- och fritidsnämndens ordförande Björn 

Eriksson (S). 

 

I interpellationen ställer Carina Riberg följande frågor: 

 

- är det rimligt att betala entréavgift på 70/90 kr för att köpa fika och förtära i  

  cafeterian? 

- är det omöjligt att tillåta icke badande gäster att nyttja cafeterian, finns det då utrymme  

  att ordna så det finns möjlighet även för dem som väntar på badgäster att köpa fika och  

  förtära på plats? 

 

Björn Eriksson (S) har besvarat interpellationen. 

Kommunfullmäktiges behandling 

Björn Eriksson (S) och Carina Riberg (MP) yttrar sig i debatten.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige frångår ärendet.  



23 

KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunfullmäktige 2013-03-18 § 23 Dnr  

Nya motioner och medborgarförslag 

Ärendebeskrivning 

Motion - alla barns rätt till trettio timmar i förskola 

 

Medborgarförslag - översyn av hundlatriner i Kumla kommun 

                              - fler parkeringsplatser vid Kumla skofabrik 

                              - stenindustrimuseum med geologiutställning 

                              - borttagning av träd/gallring vid del av Baldergatan 

                              - namnbytet på äldreboendet i Sannahed 

 

 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige 

 

1. överlämnar motionen "Alla barns rätt till trettio timmar i förskola" till  

    kommunstyrelsen för yttrande.  

 

2. överlämnar medborgarförslagen "Översyn av hundlatriner i Kumla kommun" och  

    "Fler parkeringsplatser vid Kumla skofabrik" till kommunstyrelsen för besvarande.  

 

3. överlämnar medborgarförslaget "Stenindustrimuseum med geologiutställning" till  

    kommunstyrelsen för beredande.  

 

4. överlämnar medborgarförslaget "Borttagning av träd/gallring vid del av Baldergatan"  

    till kultur- och fritidsnämnden för besvarande.  

 

5. överlämnar medborgarförslaget "Namnbytet på äldreboendet i Sannahed" till  

    socialnämnden för besvarande.  

  

 
 

 

 


