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Kommunfullmäktige 2013-04-22 § 24 Dnr KS 2013/506 

Nya interpellationer och frågor 

Ärendebeskrivning 

Interpellation  –  kommundirektörens roll 

 

Enkla frågor  – Angående val av rekryteringsbolag vid rekrytering av kommundirektör 

                      – Angående möjligheter till tidtagning i nya badhuset 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige  

 

1. medger att interpellationen får framställas, 

 

2. överlämnar interpellationen till kommunstyrelsens ordförande Katarina Hansson (S)  

    för besvarande,  

 

3. medger att frågorna får framställas, 

 

4. beslutar att frågorna ska besvaras senare under mötet.  
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Kommunfullmäktige 2013-04-22 § 25 Dnr KS 2013/389 

Kallelse till årsstämma med Kumla Bostäder AB samt 
årsredovisning och granskningsrapport år 2012 

Ärendebeskrivning 

Styrelsen i Kumla Bostäder AB har den 20 mars 2013 inkommit med kallelse till 

årsstämma samt årsredovisning och revisionsberättelse för år 2012. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige ger direktiv till kommunens ombud vid bolagsstämman att 

fastställa resultat- och balansräkning, godkänna styrelsens förslag till disposition av 

årets resultat samt beviljar styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges behandling 

Thomas Hjelmqvist, VD för Kumla Bostäder AB, redogör för innehållet i 

årsredovisningen.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige ger direktiv till kommunens ombud vid bolagsstämman att 

fastställa resultat- och balansräkning, godkänna styrelsens förslag till disposition av 

årets resultat samt beviljar styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. 
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Kommunfullmäktige 2013-04-22 § 26 Dnr KS 2013/386 

Kallelse till årsstämma med Stadsnät i Kumla AB samt 
årsredovisning och granskningsrapport år 2012 

Ärendebeskrivning 

Styrelsen i Stadsnät i Kumla AB har den 20 mars 2013 inkommit med kallelse till 

årsstämma samt årsredovisning och revisionsberättelse för år 2012. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige ger direktiv till kommunens ombud vid bolagsstämman att 

fastställa resultat- och balansräkning, godkänna styrelsens förslag till disposition av 

årets resultat samt beviljar styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges behandling 

Thomas Hjelmqvist, VD för Stadsnät i Kumla AB, redogör för innehållet i 

årsredovisningen.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige ger direktiv till kommunens ombud vid bolagsstämman att 

fastställa resultat- och balansräkning, godkänna styrelsens förslag till disposition av 

årets resultat samt beviljar styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. 
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Kommunfullmäktige 2013-04-22 § 27 Dnr KS 2013/387 

Kallelse till årsstämma med Kumla Fastigheter AB samt 
årsredovisning och granskningsrapport år 2012 

Ärendebeskrivning 

Styrelsen i Kumla Fastigheter AB har den 20 mars 2013 inkommit med kallelse till 

årsstämma samt årsredovisning och revisionsberättelse för år 2012. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige ger direktiv till kommunens ombud vid bolagsstämman att 

fastställa resultat- och balansräkning, godkänna styrelsens förslag till disposition av 

årets resultat samt beviljar styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges behandling 

Thage Arvidsson, VD för Kumla Fastigheter AB, redogör för innehållet i 

årsredovisningen.  

 

Yrkande 
Mats Gunnarsson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige ger direktiv till kommunens ombud vid bolagsstämman att 

fastställa resultat- och balansräkning, godkänna styrelsens förslag till disposition av 

årets resultat samt beviljar styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. 
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Kommunfullmäktige 2013-04-22 § 28 Dnr KS 2013/388 

Kallelse till årsstämma med Trakaj AB samt årsredovisning och 
granskningsrapport år 2012 

Ärendebeskrivning 

Styrelsen i Trakaj AB har den 20 mars 2013 inkommit med kallelse till årsstämma samt 

årsredovisning och revisionsberättelse för år 2012. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige ger direktiv till kommunens ombud vid bolagsstämman att 

fastställa resultat- och balansräkning, godkänna styrelsens förslag till disposition av 

årets resultat samt beviljar styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges behandling 

Thage Arvidsson, VD för Trakaj AB, föredrar ärendet.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige ger direktiv till kommunens ombud vid bolagsstämman att 

fastställa resultat- och balansräkning, godkänna styrelsens förslag till disposition av 

årets resultat samt beviljar styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. 
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Kommunfullmäktige 2013-04-22 § 29 Dnr KS 2013/395 

Årsredovisning för stiftelsen Nygårdshemmet för 2012 

Ärendebeskrivning 

Stiftelsen Nygårdshemmet har överlämnat årsredovisning för år 2012. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för stiftelsen Nygårdshemmet. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för stiftelsen Nygårdshemmet. 
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Kommunfullmäktige 2013-04-22 § 30 Dnr KS 2013/394 

Årsredovisning för Nerikes Brandkår för 2012 

Ärendebeskrivning 

Nerikes Brandkår har överlämnat årsredovisning och revisionsberättelse för 2012. 

 

Enligt bestämmelserna i kommunallagen har fullmäktige i respektive medlemskommun 

att besluta om ansvarsfrihet för förbundsdirektionen. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner Nerikes brandkårs årsredovisning och 

revisionsberättelse för år 2012. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner Nerikes brandkårs årsredovisning och 

revisionsberättelse för år 2012. 
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Kommunfullmäktige 2013-04-22 § 31 Dnr KS 2013/374 

Ansökan från Kumla kommun om inträde i taxe- och 
avgiftsnämnden samt förslag till nytt reglemente och avtal 

Ärendebeskrivning 

Laxå, Hallsberg, Askersund och Laxå ingår idag i en gemensam taxe- och avgiftsnämnd 

där man hanterar kommunernas taxor och avgifter för äldreomsorgen. Organisatoriskt är 

nämnden placerad i Hallsberg. 

 

Kommunstyrelsen beslutade den 5 december 2012 att ansöka om att ingå i denna 

nämnd. 

 

Taxe- och avgiftsnämnden har den 26 februari behandlat ansökan och beslutat erbjuda 

Kumla kommun att ingå i nämnden från och med den 1 oktober 2013. 

 

För att detta ska vara möjligt krävs att fullmäktige i respektive Hallsberg, Laxå, 

Lekeberg och Askersund godkänner detta. 

 

Vidare krävs att samtliga kommuners fullmäktige godkänner förslag till reglemente och 

avtal. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner 

 

1. förslag till reglemente för taxe- och avgiftsnämnden, samt 

 

2. förslag till avtal för denna nämnd. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut.  

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner 

 

1. förslag till reglemente för taxe- och avgiftsnämnden, samt 

 

2. förslag till avtal för denna nämnd. 
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Kommunfullmäktige 2013-04-22 § 32 Dnr KS 2012/843 

Gemensamt bolag för stadsnätsverksamheten i Örebro och 
Kumla 

Ärendebeskrivning 

Örebro och Kumla kommuner har bildat ett utvecklingsbolag som syftar till att äga, 

förvärva och utveckla gemensamma bolag för Örebro och Kumla kommuner inom 

området energi och teknisk försörjning samt att utveckla nya samarbetsformer och 

projekt mellan de två kommunen. Kumla kommun äger 20 procent av bolaget och 

Örebro kommun 80 procent. 

 

Som ett ytterligare led i arbetet att öka samarbetet mellan de två kommunerna har 

diskussioner förts om att bilda ett gemensamt stadsnätsbolag. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige 

 

1. antar Aktieöverlåtelseavtal Mellan Kumla kommun och Utvecklingsbolaget Örebro- 

    Kumla AB som innebär att Kumla kommun säljer samtliga aktier i Stadsnät i Kumla  

    AB till Utvecklingsbolaget Örebro-Kumla AB för 4 006 000 kronor, 

 

2. uppdrar åt Utvecklingsbolaget Örebro-Kumla AB att genomföra förvärvet av  

    samtliga aktier i både Stadsnät i Örebro AB och Stadsnät i Kumla AB, 

 

3. antar bolagsordning för stadsnät i Örebro-Kumla AB, 

 

4. antar ägardirektiv för stadsnät i Örebro-Kumla AB, 

 

5. ingår borgen såsom för egen skuld på högst 6 195 800 kronor jämte därmed löpande  

    ränta och kostnader för Utvecklingsbolaget i Örebro-Kumla AB:s låneförpliktelser  

    motsvarande 20 % av köpeskillingen för de två stadsnätsbolagen, 

 

6. utser xxxx och xxxx till ordinarie ledamöter i styrelsen för Stadsnät i Örebro-Kumla  

    AB med xxxx och xxxx som ersättare, 

 

7. utser xxxx som ordinarie stämmombud med xxxx som ersättare, samt 

 

8. utser xxxx som ordinarie lekmannarevisor med xxxx som suppleant. 

Arbetsutskottets behandling 

Yrkanden 
Katarina Hansson (S) föreslår att kommunfullmäktige 

 

1. under punkt 6 utser Thomas Hjelmqvist och Katarina Hansson (S) till ledamöter i  
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    styrelsen, samt Johan Hultgren som ersättare, 

 

2. under punkt 7 utser Gunnel Kask (S) till ordinarie stämmoombud, samt 

 

3. under punkt 8 utser Kurt-Erik Gullberg (S) till ordinarie lekmannarevisor. 

 

Christina Örnebjär (FP) föreslår att kommunfullmäktige under punkt 6 utser politiker 

till posterna som ledamöter och ersättare i styrelsen, samt att majoritet och opposition 

får varsin plats som ledamot respektive ersättare. 

 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer Katarina Hanssons (S) förslag gällande punkt 6 mot Christina 

Örnebjärs (FP) förslag gällande punkt 6 och finner att Katarina Hanssons (S) förslag 

vunnit majoritet. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige 

 

1. antar Aktieöverlåtelseavtal mellan Kumla kommun och Utvecklingsbolaget Örebro- 

    Kumla AB som innebär att Kumla kommun säljer samtliga aktier i Stadsnät i Kumla  

    AB till Utvecklingsbolaget Örebro-Kumla AB för 4 006 000 kronor, 

 

2. uppdrar åt Utvecklingsbolaget Örebro-Kumla AB att genomföra förvärvet av  

    samtliga aktier i både Stadsnät i Örebro AB och Stadsnät i Kumla AB, 

 

3. antar bolagsordning för stadsnät i Örebro-Kumla AB, 

 

4. antar ägardirektiv för stadsnät i Örebro-Kumla AB, 

 

5. ingår borgen såsom för egen skuld på högst 6 195 800 kronor jämte därmed löpande  

    ränta och kostnader för Utvecklingsbolaget i Örebro-Kumla AB:s låneförpliktelser  

    motsvarande 20 % av köpeskillingen för de två stadsnätsbolagen, 

 

6. utser Thomas Hjelmqvist och Katarina Hansson (S) till ordinarie ledamöter i  

    styrelsen för Stadsnät i Örebro-Kumla AB med Johan Hultgren och xxxx som  

    ersättare, 

 

7. utser Gunnel Kask (S) som ordinarie stämmoombud med xxxx som ersättare, samt 

 

8. utser Kurt-Erik Gullberg (S) som ordinarie lekmannarevisor med xxxx som  

    suppleant. 

 

Reservationer 
Mats Hellgren (M) och Christina Örnebjär (FP) reserverar sig mot punkt 6 gällande att 

utse tjänstemän till ledamot respektive ersättare i styrelsen. 



13 

KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelsens behandling 

Yrkanden 
Christina Örnebjär (FP) föreslår att kommunfullmäktige 

 

1. utser politiker till posterna som ledamot och ersättare i styrelsen med en ordinarie för  

    majoritet och en för opposition och en ersättare för majoritet respektive opposition,  

    samt 

 

2. från oppositionen utser Carina Riberg (MP) som ordinarie ledamot samt Cajsa Rosén  

    (FP) som ersättare. 

 

Mats Gunnarsson (MP) föreslår att kommunfullmäktige till styrelsen utser två ordinarie 

ledamöter, varav en från majoritet och en från opposition, samt två suppleanter där 

tjänstemän kan väljas. 

 

Mats Hellgren (M) yrkar bifall till Mats Gunnarssons förslag. 

 

Propositionsordning 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen är eniga i att föreslå kommunfullmäktige att 

anta punkterna 1-5, samt 7-8 men att det finns tre förslag gällande punkt 6: 

arbetsutskottets förslag, Christina Örnebjärs (FP) förslag samt Mats Gunnarssons (MP) 

förslag och ställer dessa mot varandra. 

 

Ordföranden konstaterar att arbetsutskottets förslag vunnit majoritet. 

 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige 

 

1. antar Aktieöverlåtelseavtal mellan Kumla kommun och Utvecklingsbolaget Örebro- 

    Kumla AB som innebär att Kumla kommun säljer samtliga aktier i Stadsnät i Kumla  

    AB till Utvecklingsbolaget Örebro-Kumla AB för 4 006 000 kronor, 

 

2. uppdrar åt Utvecklingsbolaget Örebro-Kumla AB att genomföra förvärvet av  

    samtliga aktier i både Stadsnät i Örebro AB och Stadsnät i Kumla AB, 

 

3. antar bolagsordning för stadsnät i Örebro-Kumla AB, 

 

4. antar ägardirektiv för stadsnät i Örebro-Kumla AB, 

 

5. ingår borgen såsom för egen skuld på högst 6 195 800 kronor jämte därmed löpande  

    ränta och kostnader för Utvecklingsbolaget i Örebro-Kumla AB:s låneförpliktelser  

    motsvarande 20 % av köpeskillingen för de två stadsnätsbolagen, 
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6. utser Thomas Hjelmqvist och Katarina Hansson (S) till ordinarie ledamöter i  

    styrelsen för Stadsnät i Örebro-Kumla AB med Johan Hultgren och xxxx som  

    ersättare, 

 

7. utser Gunnel Kask (S) som ordinarie stämmoombud med xxxx som ersättare, samt 

 

8. utser Kurt-Erik Gullberg (S) som ordinarie lekmannarevisor med xxxx som  

    suppleant. 

 

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

 

Mats Gunnarsson (MP), Mats Hellgren (M), Margareta Engman (M), Jan Engman (C) 

och Raymonda Kourie (KD) reserverar sig till förmån för Mats Gunnarssons (MP) 

förslag. 

Kommunfullmäktiges behandling 

Yrkanden 
Christina Örnebjär (FP) föreslår att kommunfullmäktige 

 

1. utser politiker till posterna som ledamot och ersättare i styrelsen med en ordinarie för    

    majoritet och en för opposition och en ersättare för majoritet respektive opposition,  

    samt 

 

2. från oppositionen utser Carina Riberg (MP) som ordinarie ledamot samt Cajsa Rosén  

    (FP) som ersättare.  

 

Mats Gunnarsson (MP) och Mats Hellgren (M) yrkar bifall till Christina Örnebjärs (FP) 

yrkande.  

 

Katarina Hansson (S) och Lennart Eriksson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag till beslut.  

 

Propositionsordning 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige är enig angående punkterna 1-5 samt 7-8, 

men att det finns två förslag gällande punkt 6. 

 

Ordföranden ställer Christina Örnebjärs (FP) yrkande i punkten 6 mot 

kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunstyrelsens förslag till beslut 

vinner majoritet.  

 

Yrkanden till punkten 6  

Mats Hellgren nominerar Carina Riberg (MP) som ersättare till styrelsen för Stadsnät i 

Örebro - Kumla AB (punkten 6), Andreas Tranderyd (MP) som ersättande 

stämmoombud (punkten 7) och Jonas Andersson Wallermo (MP) som suppleant till 

lekmannarevisorn (punkten 8). 
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Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige 

 

1. antar Aktieöverlåtelseavtal mellan Kumla kommun och Utvecklingsbolaget Örebro- 

    Kumla AB som innebär att Kumla kommun säljer samtliga aktier i Stadsnät i Kumla  

    AB till Utvecklingsbolaget Örebro-Kumla AB för 4 006 000 kronor, 

 

2. uppdrar åt Utvecklingsbolaget Örebro-Kumla AB att genomföra förvärvet av  

    samtliga aktier i både Stadsnät i Örebro AB och Stadsnät i Kumla AB, 

 

3. antar bolagsordning för stadsnät i Örebro-Kumla AB, 

 

4. antar ägardirektiv för stadsnät i Örebro-Kumla AB, 

 

5. ingår borgen såsom för egen skuld på högst 6 195 800 kronor jämte därmed löpande  

    ränta och kostnader för Utvecklingsbolaget i Örebro-Kumla AB:s låneförpliktelser  

    motsvarande 20 % av köpeskillingen för de två stadsnätsbolagen, 

 

6. utser Thomas Hjelmqvist och Katarina Hansson (S) till ordinarie ledamöter i  

    styrelsen för Stadsnät i Örebro-Kumla AB med Johan Hultgren och Carina Riberg  

    (MP) som ersättare, 

 

7. utser Gunnel Kask (S) som ordinarie stämmoombud med Andreas Tranderyd (MP)  

    som ersättare, samt 

 

8. utser Kurt-Erik Gullberg (S) som ordinarie lekmannarevisor med Jonas Andersson  

    Wallermo (MP) som suppleant. 

 

Reservationer 
Christina Örnebjär (FP), Tony Larsson Malmberg (FP), Georg Lado (FP), Margareta 

Engman (M), Mats Hellgren (M), Barbro Janzén (M), Göran Andersson (M), Karl-

Gunnar Johnson (M), Elisabet Ekestubbe (M), Marina Andersson (M), Kerstin 

Martinsson (M), Jan Engman (C), Anna Markström (C), Siv Jerlström (KD), Raymonda 

Kourie (KD), Mats Gunnarsson (MP) och Carina Riberg (MP) reserverar sig till förmån 

för Christina Örnebjärs (FP) yrkande. 
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Kommunfullmäktige 2013-04-22 § 33 Dnr KS 2013/492 

Borgensavgifter för Utvecklingsbolaget i Örebro-Kumla AB m fl 

Ärendebeskrivning 

Efter samråd med Örebro kommun föreslår t f kommundirektör Thage Arvidsson och 

ekonomichef Johan Hultgren att kommunfullmäktige beslutar om borgensavgifter för 

Utvecklingsbolaget i Örebro-Kumla AB, Vindkraft i Örebro-Kumla AB och Stadsnät i 

Örebro-Kumla AB. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer borgensavgiften för 

 

1. Utvecklingsbolaget i Örebro-Kumla AB till 0%, 

 

2. Vindkraft i Örebro-Kumla AB till 0,35%, samt 

 

3. Stadsnät i Örebro-Kumla AB till 0,35%. 

Arbetsutskottets behandling 

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

 

Christina Örnebjär (FP) föreslår att borgensavgiften för samtliga ovanstående bolag ska 

vara 0,4%. 

 

Mats Hellgren (M) föreslår att borgensavgiften för samtliga ovanstående bolag ska vara 

0,6%. 

 

Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag: Katarina Hanssons (S) förslag, 

Christina Örnebjärs (FP) förslag och Mats Hellgrens (M) förslag och ställer de mot 

varandra. 

 

Ordföranden konstaterar att Katarina Hanssons (S) förslag till beslut vunnit majoritet. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige fastställer borgensavgiften för 

 

1. Utvecklingsbolaget i Örebro-Kumla AB till 0%, 

 

2. Vindkraft i Örebro-Kumla AB till 0,35%, samt 
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3. Stadsnät i Örebro-Kumla AB till 0,35%. 

 

Reservationer 
Christina Örnebjär (FP) och Mats Hellgren (M) reserverar sig till förmån för sina egna 

respektive förslag. 

Kommunstyrelsens behandling 

Yrkanden 
Christina Örnebjär (FP) föreslår att borgensavgiften för samtliga ovanstående bolag ska 

vara 0,4%. 

 

Mats Hellgren (M) föreslår att borgensavgiften för samtliga ovanstående bolag ska vara 

0,6%. 

 

Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag: arbetsutskottets förslag, Christina 

Örnebjärs (FP) förslag och Mats Hellgrens (M) förslag och ställer de mot varandra. 

 

Ordföranden konstaterar att arbetsutskottets förslag till beslut vunnit majoritet. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige fastställer borgensavgiften för 

 

1. Utvecklingsbolaget i Örebro-Kumla AB till 0%, 

 

2. Vindkraft i Örebro-Kumla AB till 0,35%, samt 

 

3. Stadsnät i Örebro-Kumla AB till 0,35%. 

 

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

 

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

Hellgrens förslag. 

Kommunfullmäktiges behandling 

Yrkanden 
Mats Hellgren (M) yrkar att borgensavgiften för samtliga ovanstående bolag ska vara 

0,6%. 

 

Christina Örnebjär (FP) yrkar att borgensavgiften för samtliga ovanstående bolag ska 

vara 0,4%. 

 

Katarina Hansson (S), Lennart Eriksson (S), Mats Gunnarsson (MP) och Jan Engman 

(C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag: kommunstyrelsens förslag, Christina 

Örnebjärs (FP) förslag och Mats Hellgrens (M) förslag.  

 

Ordföranden och ställer dessa mot varandra och finner att kommunstyrelsens förslag till 

beslut vinner majoritet.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige fastställer borgensavgiften för 

 

1. Utvecklingsbolaget i Örebro-Kumla AB till 0%, 

 

2. Vindkraft i Örebro-Kumla AB till 0,35%, samt 

 

3. Stadsnät i Örebro-Kumla AB till 0,35%. 

 

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

Karl-Gunnar Johnson (M), Elisabet Ekestubbe (M), Marina Andersson (M) och Kerstin 

Martinsson (M) reserverar sig till förmån för Mats Hellgren (M) förslag.  

 

Christina Örnebjär (FP), Tony Larsson Malmberg (FP) och Georg Lado (FP) reserverar 

sig till förmån för Christina Örnebjärs (FP) förslag.  
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Kommunfullmäktige 2013-04-22 § 34 Dnr KS 2013/462 

Begäran från barn- och utbildningsnämnden om ändrad drift- 
och investeringsbudget 

Ärendebeskrivning 

En av paviljongerna på förskolan Trädgården fuktskadades i början av året p g a en 

vattenläcka. Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram en beräkning över 

kostnaden för att ersätta den fuktskadade paviljongen med annan paviljong samt utöka 

antalet förskoleplatser på förskolan Trädgården. 

 

Barn- och utbildningsnämnden har den 20 mars 2013 beslutat att hos kommunstyrelsen 

 

1. begära utökat investeringsutrymme för 2013 med 11 250 tkr, samt 

 

2. begära utökat driftsanslag för hyra och fastighetsskötsel från augusti 2013 med 405  

    tkr avseende förskolan Trädgården. 

Arbetsutskottets behandling 

Yrkanden 
Katarina Hansson (S) föreslår att kommunfullmäktige 

 

1. anslår 11 250 tkr i investeringsbudgeten till en ny förskola, 

 

2. ger kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra en översyn av investeringsplanerna i  

    syfte att senarelägga andra beslutade projekt, samt 

 

3. anslår 260 tkr i barn- och utbildningsnämndens driftbudget och att finansiering för  

    detta sker från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige 

 

1. anslår 11 250 tkr i investeringsbudgeten till en ny förskola, 

 

2. ger kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra en översyn av investeringsplanerna i  

    syfte att senarelägga andra beslutade projekt, samt 

 

3. anslår 260 tkr i barn- och utbildningsnämndens driftbudget och att finansiering för  

    detta sker från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt arbetsutskottets förslag till beslut.  
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Kommunfullmäktiges behandling 

Yrkanden 

Katarina Hansson (S) och Christina Örnebjär (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige 

 

1. anslår 11 250 tkr i investeringsbudgeten till en ny förskola, 

 

2. ger kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra en översyn av investeringsplanerna i  

    syfte att senarelägga andra beslutade projekt, samt 

 

3. anslår 260 tkr i barn- och utbildningsnämndens driftbudget och att finansiering för  

    detta sker från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter. 
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Kommunfullmäktige 2013-04-22 § 35 Dnr KS 2013/376 

Överföring av vindkraftsprojekt från Kumla Bostäder till Kumla 
kommun 

Ärendebeskrivning 

Kumla och Örebro kommuner har inlett ett fördjupat samarbete i syfte att finna 

samverkansformer inom olika områden där båda kommunerna kan finna en ömsesidig 

nytta. Det gäller primärt inom energiområdet där ett gemensamt bolag bildats, Vindkraft 

i Örebro-Kumla AB. Kumlas ägarandel är 20%. 

 

Kumla kommun har genom Kumla Bostäder AB har tagit fram underlag och träffat 

avtal med markägare i nordvästra Kumla i Kumla - Ekeby om rätten att uppföra tre 

vindkraftverk utmed väg E 20 inom Kumla kommun. 

 

Kumla Bostäder AB:s uppdrag och syfte var initialt att för Kumla kommuns räkning, 

inkluderat de kommunala bolagen och andra möjliga intressenter, utföra det 

grundläggande uppdraget kring detta vindkraftsprojekt i Kumla - Ekeby. 

 

T f kommundirektör Thage Arvidsson och ekonomichef Johan Hultgren skriver i 

tjänsteyttrande från den 15 april 2013 att det därför är rimligt att dessa tre byggrätter 

som Kumla Bostäder AB formellt är ägare till slutligt hamnar hos Vindkraft i Örebro-

Kumla AB. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige ger kommunledningskontoret i uppdrag  

 

1. att träffa överenskommelse med Kumla Bostäder AB om att överföra det samlade  

    vindkraftsprojektet från Kumla Bostäder AB till Kumla kommun, 

 

2. att därefter träffa överenskommelse med Vindkraft i Örebro-Kumla AB om att  

    försälja tre byggrätter för vindkraft i Kumla - Ekeby i Kumla kommun till Vindkraft i  

    Örebro-Kumla AB. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut.  

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige ger kommunledningskontoret i uppdrag  

 

1. att träffa överenskommelse med Kumla Bostäder AB om att överföra det samlade  
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    vindkraftsprojektet från Kumla Bostäder AB till Kumla kommun, 

 

2. att därefter träffa överenskommelse med Vindkraft i Örebro-Kumla AB om att  

    försälja tre byggrätter för vindkraft i Kumla - Ekeby i Kumla kommun till Vindkraft i  

    Örebro-Kumla AB. 
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Kommunfullmäktige 2013-04-22 § 36 Dnr  

Valärenden 

Valberedningens förslag 

Kommunfullmäktige 

 

1. Beviljar Morgan Gustafssons (S) begäran om att entledigas från sitt uppdrag som  

    ersättare i barn- och utbildningsnämnden.  

 

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

    utsett Georg Lado (FP) som ny ordinarie ledamot i kommunfullmäktige istället för  

    Linda Axäng (FP) som avsagt sig sitt uppdrag. Förordnandet gäller 8 april 2013 - 31  

    oktober 2014.  

 

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

    utsett Jan Sundqvist (FP) som ny ersättare i kommunfullmäktige istället för Georg  

    Lado (FP) som blivit ordinarie ledamot. Förordnandet gäller 8 april 2013 - 31 oktober  

    2014.  

 

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

    utsett Lars Malmberg (S) som ny ersättare i kommunfullmäktige istället för Peter  

    Eriksson (S) som avsagt sig sitt uppdrag. Förordnandet gäller 8 april 2013 - 31  

    oktober 2014.  

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige 

 

1. Beviljar Morgan Gustafssons (S) begäran om att entledigas från sitt uppdrag som  

    ersättare i barn- och utbildningsnämnden.  

 

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

    utsett Georg Lado (FP) som ny ordinarie ledamot i kommunfullmäktige istället för  

    Linda Axäng (FP) som avsagt sig sitt uppdrag.  

    Förordnandet gäller 8 april 2013 – 31 oktober 2014.  

 

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

    utsett Jan Sundqvist (FP) som ny ersättare i kommunfullmäktige istället för Georg  

    Lado (FP) som blivit ordinarie ledamot.  

    Förordnandet gäller 8 april 2013 - 31 oktober 2014.  
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4. Lägger informationen till handlingarna angående att länsstyrelsen i Örebro län har  

    utsett Lars Malmberg (S) som ny ersättare i kommunfullmäktige istället för Peter  

    Eriksson (S) som avsagt sig sitt uppdrag.  

    Förordnandet gäller 8 april 2013 - 31 oktober 2014.  
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Kommunfullmäktige 2013-04-22 § 37 Dnr KS 2012/659 

Svar på interpellation gällande äldreomsorgen i Kumla 

Ärendebeskrivning 

Mats Gunnarsson (MP) har den 18 juni 2012 lämnat en interpellation om äldreomsorgen 

till dåvarande ordföranden i kommunstyrelsen Lennart Eriksson (S). 

 

I interpellationen ställer Mats Gunnarsson frågan om kommunledningen tagit del av 

siffror från en undersökning som tidningen FOKUS genomfört gällande kommuner att 

leva i som äldre och vad kommunen planerar att vidta för åtgärder för att Kumlas inte 

ska hamna på samma plats i kommande undersökning nästa år. 

Kommunfullmäktiges behandling 

Lennart Eriksson (S) redogör för svaret av interpellationen. 

 

Mars Gunnarsson (MP), Gunnel Kask (S), Elisabeth Berglund (V) och Christina 

Örnebjär (FP) yttrar sig i debatten.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige frångår ärendet.  
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Kommunfullmäktige 2013-04-22 § 38 Dnr  

Svar på fråga angående val av rekryteringsbolag vid rekrytering 
av ny kommundirektör 

Ärendebeskrivning 

Mats Hellgren (M) har ställt en enkel fråga till Katarina Hansson (S) angående val av 

rekryteringsbolag då en ny kommundirektör ska rekryteras.  

Kommunfullmäktiges behandling 

Katarina Hansson (S) besvarar frågan.  

 

Mats Hellgren (M) yttrar sig i debatten.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige frångår ärendet.  
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Kommunfullmäktige 2013-04-22 § 39 Dnr  

Svar på fråga angående möjligheter till tidtagning i nya 
badhuset 

Ärendebeskrivning 

Mats Gunnarsson (MP) har ställt en enkel fråga till kultur- och fritidsnämndens 

ordförande Björn Eriksson (S) angående möjligheterna till tidtagning vid simtävlingar i 

det nya badhuset.  

Kommunfullmäktiges behandling 

Björn Eriksson (S) besvarar frågan.  

 

Mats Gunnarsson (MP) tackar för svaret.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige frångår ärendet.  
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Kommunfullmäktige 2013-04-22 § 40 Dnr KS 2013/505 

Nya motioner och medborgarförslag 

Ärendebeskrivning 

Motioner   - öppna möten 

                  - införande av allmänhetens frågestund 

                  - införande av E-petitioner i Kumla kommun 

                  - protokoll i nämnder, kommunfullmäktige och kommunstyrelse 

                  - skador i vägbanan 

                  - anläggande av utomhusgym i Kumla 

                  - motionsspår/elljusspår i norra Kumla 

 

Medborgarförslag     - byta ut datorerna på Vialundsskolan 

                                  - utse politikerombud på varje arbetsplats i Kumla kommun 

                                  - Nesserska namn på gator i Kumla 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige 

 

1. överlämnar motionerna till kommunstyrelsen för beredning, 

 

2. överlämnar medborgarförslaget "Byta ut datorerna på Vialundsskolan" till Barn- och  

    utbildningsnämnden för besvarande,  

 

3. överlämnar medborgarförslaget "Utse politikerombud på varje arbetsplats i Kumla  

    kommun" till Kommunstyrelsen för besvarande, 

 

4. överlämnar medborgarförslaget "Nesserska namn på gator i Kumla" till Miljö- och  

    byggnadsnämnden för besvarande.  
 
 

 

 


