
 
 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
2013-09-16 

 
Plats och tid Sjöparkens Växthus, Kumla sjöpark, 2013-09-16, klockan 18:30 – 19:30 
  
Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Denis Nilsson (V) 
 Lennart Eriksson (S) Karl-Gunnar Jonsson (M) 
 Marianne Arvidsson (S) Margareta Engman (M) 
 Katarina Hansson (S) Mats Hellgren (M) 
 Kenneth Svärd (S) Göran Andersson (M) 
 Gunnel Kask (S) Berry Keller (M) 
 Mårten Blomqvist (S) Elisabet Ekestubbe (M) 
 Annica Moberg (S) Marina Andersson (M) 
 Erik Jönsson (S) Anders Schölin (M) 
 Björn Eriksson (S) Georg Lado (FP) 
 Ewa Wilhelmsson (S) Christina Örnebjär (FP) 
 Christer Thörner (S) Tony Larsson Malmberg (FP) 
 Gun-Britt Andersson (S) Per Holm (KD) 
 Andreas Brorsson (S) Yvonne Kámel (KD) 
 Katarina Öberg (S) Torbjörn Ahlin (C) 
 Carl-Gustav Thunström (S) Per-Arne Mårstad (C) 
 Lisbet Björklund (S) Anette Friman (C) 
 Thomas Andersson (S) Mats Gunnarsson (MP) §§ 57-60 
 Jeanette Widström (S) Carina Riberg (MP) 
 Sten Persson (S) Elin Riberg Wirf (MP) §§ 61-69 
 Roger Arvidsson (S) Per-Åke Ringhald (SD) 
 Elisabeth Berglund (V)  
   
Närvarande, ej tjg ers Barbro Janzén (M) Jan Nilsson (MP) 
 Elin Riberg Wirf §§ 57-60   
   

 
Sekreterare ...................................................... §§ 57-69 
 Lars Claeson  

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

 
Justerare ...................................................... 
 Thomas Andersson                                     Mats Hellgren 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Anslag/Bevis 
Protokoll är justerat 

 
Styrelse/Nämnd Kommunfullmäktige 
  
Sammanträdesdatum 2013-09-16 

 
Datum för uppsättande 2013-09-18 Datum för nedtagande 2013-10-09 

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

Lars Claeson 
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Kommunfullmäktige 2013-09-16 § 57 Dnr KS 2013/1019 

Information från revisionen 

Ärendebeskrivning 

Revisionens ordförande Anders Svärd (C) informerar om nyligen genomförda och 

planerade granskningar från revisionen. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna. 
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Kommunfullmäktige 2013-09-16 § 58 Dnr KS 2013/978 

Inkomna skrivelser och rapporter 

Ärendebeskrivning 

Revisorerna har översänt rapporten Övergripande granskning av delårsrapporten. 

 

Socialnämnden har översänt rapport över ej verkställda beslut under kvartal 2 2013. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige lägger inkomna rapporter till handlingarna. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger inkomna rapporter till handlingarna. 



5 

KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunfullmäktige 2013-09-16 § 59 Dnr KS 2011/749 

Svar på medborgarförslag om civilkuragepris 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag har lämnats om att Kumla kommun inrättar ett civilkuragepris. 

 

Kommunfullmäktige beslutade i september 2011 att överlämna medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för beredning. 

 

Av förslag till yttrande framgår bland annat att initiativet som ligger till grund för 

förslaget har ett gott syfte och att Kumla kommun vill kunna uppmärksamma 

medborgare som gör viktiga insatser för samhället som kan ha en uppmuntrande effekt 

till framtida goda gärningar. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige  

 

1. beslutar att införa ett civilkuragepris i Kumla kommun, samt 

 

2. ger kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram riktlinjer för civilkuragepris. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige  

 

1. beslutar att införa ett civilkuragepris i Kumla kommun, samt 

 

2. ger kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram riktlinjer för civilkuragepris. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige  

 

1. beslutar att införa ett civilkuragepris i Kumla kommun, samt 

 

2. ger kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram riktlinjer för civilkuragepris. 

Kommunfullmäktiges behandling 

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

Kommunfullmäktige  

 

1. beslutar att införa ett civilkuragepris i Kumla kommun, samt 

 

2. ger kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram riktlinjer för civilkuragepris. 
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Kommunfullmäktige 2013-09-16 § 60 Dnr KS 2013/495 

Svar på motion om skador i vägbanan 

Ärendebeskrivning 

Folkpartiet har lämnat en motion om skador i vägbanan. I motionen föreslår man att 

kommunfullmäktige uppdrar till berörd förvaltning 

 

1. att införa ett system så att allmänheten enkelt kan anmäla skador i gator, cykelbanor 

m m, samt 

 

2. att Kumla kommun inför en garanti att skador i vägbanan repareras inom ca fem 

arbetsdagar efter att skadan anmälts. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 22 april 2013 att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunstyrelsen uppdrog den 7 maj åt tekniska kontoret att lämna förslag till yttrande. 

 

Tekniska kontoret lämnade den 19 augusti ett förslag till yttrande. 

 

Av yttrandet framgår att bilder/synpunkter kan skickas till kommunen via appen 

Fixatill.nu. Ett system för felanmälan är därmed redan etablerat. Potthål åtgärdas ofta 

samma dag som kommunen får vetskap om dem. Andra typer av skador kan ta längre 

tid att laga. Problemet är de skador som kommunen inte vet om. Kommunen är därför 

tacksam för all hjälp den kan få från invånarna när det gäller inrapportering av skador 

på väg-/gatunätet.  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige 

 

1. antar yttrandet, 

 

2. anser att motionen därmed är besvarad. 

Arbetsutskottets behandling 

Yrkanden 
Christina Örnebjär (FP) föreslår att kommunfullmäktige  

 

1. antar yttrandet, 

 

2. anser att punkt 1 i motionen ska anses besvarad, samt 

 

3. bifaller punkt 2 i motionen. 
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Propositionsordning 
 

Bifall till förslag till beslut gällande den del som avser att kommunfullmäktige antar 

yttrandet samt att motionens punkt 1 därmed är besvarad. Därefter ställs förslaget att 

även punkt 2 i motionen ska anses besvarad mot Christina Örnebjärs förslag att punkt 2 

i motionen ska bifallas. 

 

Ordföranden finner att förslaget att även punkt 2 i motionen ska anses besvarad vunnit 

majoritet. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige 

 

1. antar yttrandet, 

 

2. anser att motionen därmed är besvarad. 

 

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

Kommunstyrelsens behandling 

Yrkanden 
Christina Örnebjär (FP), Mats Hellgren (M) och Per Holm (KD) yrkar bifall till det 

förslag Christina Örnebjär lämnade i arbetsutskottet. 

 

Katarina Hansson (S) och Jan Engman (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

 

Propositionsordning 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag och ställer dessa mot varandra och 

finner att arbetsutskottets förslag vunnit majoritet. 

 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige 

 

1. antar yttrandet, 

 

2. anser att motionen därmed är besvarad. 

 

Reservation 
Christina Örnebjär (FP), Mats Hellgren (M), Margareta Engman (M), Per Holm (KD) 

och Mats Gunnarsson (MP) reserverar sig till förmån för sitt förslag. 
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Kommunfullmäktiges behandling 

Yrkanden 
Christina Örnebjär (FP) och Mats Hellgren (M) yrkar återremiss av ärendet med 

motiveringen att förslaget till yttrande inte svarar på det motionen efterfrågar. 

 

Katarina Hansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Propositionsordning 
Ordförande ställer yrkandet om återremiss mot att ärendet ska avgöras idag och finner 

att ärendet ska avgöras idag. 

 

Votering begärs. 

 

Votering 
Den som röstar ja röstar för att ärendet ska avgöras idag, den som röstar nej röstar för att 

ärendet ska återremitteras. 

 

Enligt kommunallagens 5 kap 36§ ska ett ärende återremitteras om det begärs av minst 

en tredjedel av de närvarande ledamöterna.  

 

Det är 42 ledamöter närvarande. 

 

Ja-röster redovisas av Dan-Åke Moberg (S), Lennart Eriksson (S), Katarina Hansson 

(S), Gunnel Kask (S), Mårten Blomqvist (S), Annica Moberg (S), Björn Eriksson (S), 

Kenneth Svärd (S), Erik Jönsson (S), Eva Wilhelmsson (S), Christer Thörner (S), Gun-

Britt Andersson (S), Marianne Arvidsson (S), Andreas Brorsson (S), Katarina Öberg 

(S), Carl-Gustav Thunström (S), Lisbet Björklund (S), Thomas Andersson (S), Jeanette 

Vidström (S), Sten Persson (S), Roger Arvidsson (S), Elisabeth Berglund (V), Denis 

Nilsson (V), Torbjörn Ahlin (C), Per-Arne Mårstad (C) och Anette Friman (C). 

 

Nej-röster redovisas av Margareta Engman (M), Mats Hellgren (M), Karl-Gunnar 

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

Andersson (M), Anders Schölin (M), Christina Örnebjär (FP), Tony Larsson-Malmberg 

(FP), Georg Lado (FP), Per Holm (KD), Yvonne Kámel (KD), Mats Gunnarsson (MP), 

Carina Riberg (MP) och Per-Åke Ringhald (SD). 

 

Det är därmed 26 röster för att ärendet ska avgöras idag och 16 röster för att ärendet ska 

återremitteras. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige återremitterar ärendet med motiveringen att förslaget till yttrande 

inte svarar på det motionen efterfrågar. 
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Kommunfullmäktige 2013-09-16 § 61 Dnr KS 2013/960 

Delårsrapport 2013 - Kumla kommun 

Ärendebeskrivning 

Enligt den kommunala redovisningslagen ska kommuner och landsting minst en gång 

under räkenskapsåret upprätta en delårsrapport för verksamheten från årets början. 

Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av 

räkenskapsåret. Kumla kommun har valt att sammanställa delårsrapporten per den 31 

juli. 

 

Ärendet kommer att behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott den 3 september. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten med helårsprognos.  

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten med helårsprognos.  

Kommunfullmäktiges behandling 

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

 

Kumla kommuns revisorer har överlämnat revisionsyttrande samt rapport från KPMG 

avseende granskning av delårsrapport januari - juli 2013. Revisionens ordförande 

Anders Svärd (C) redogör för innehållet i revisionsrapporten.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten med helårsprognos.  
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Kommunfullmäktige 2013-09-16 § 62 Dnr KS 2013/887 

Borgen Stadsnät i Örebro-Kumla AB 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har beslutat att bilda bolaget Stadsnät i Örebro-Kumla AB som ett 

dotterbolag till Utvecklingsbolaget i Örebro-Kumla AB.  

 

Ett gemensamt Stadsnätsbolag bildades den 1 juni genom att Stadsnät i Örebro AB 

förvärvade samtliga tillgångar och skulder i Stadsnät i Kumla AB, förutom tre lån med 

det totala lånebeloppet 40 mnkr beroende på att lånens förfallodatum var efter den 1 

juni. Lånen, för vilka Kumla kommun har gått i borgen för, är uppsagda och ligger kvar 

i Stadsnät i Kumla AB ägo till förfall den 25 september. För att slutföra förvärvet av 

samtliga tillgångar och skulder så behöver Stadsnät i Örebro-Kumla AB kommunal 

borgen på 40 mnkr för att lösa dessa lån med nya externa lån.  

 

Stadsnät i Örebro AB å sin sida har ett internt lån på 170 mnkr från Örebro kommun 

inom den finansiella samordningen i Örebro kommunkoncern. Enligt ägardirektivet för 

Stadsnät i Örebro-Kumla AB så ska finansiering i första hand ske med externa 

långfristiga lån med kommunal borgen som säkerhet. Detta interna lån ska därför 

ersättas med ett nytt externt lån med kommunal borgen som säkerhet. 

 

Stadsnät i Örebro-Kumla AB behöver därmed borgen från de båda kommunerna för att 

finansiera de uppsagda lånen samt det interna lånet inom Örebro kommunkoncern med 

nya externa lån. Sammanlagt uppgår finansieringsbehovet till 210 mnkr (170 mnkr + 40 

mnkr).  

 

Kumla kommun äger 20% av Utvecklingsbolaget i Örebro-Kumla AB och därmed 

uppgår bolagets behov av borgen från Kumla kommun till 42 mnkr. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att Kumla kommun ingår borgen såsom för egen skuld för 

Stadsnät i Örebro-Kumla AB:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 42 

miljoner kronor jämte därmed löpande ränta och kostnader. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att Kumla kommun ingår borgen såsom för egen skuld för 

Stadsnät i Örebro-Kumla AB:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 42 

miljoner kronor jämte därmed löpande ränta och kostnader. 
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Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att Kumla kommun ingår borgen såsom för egen skuld för 

Stadsnät i Örebro-Kumla AB:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 42 

miljoner kronor jämte därmed löpande ränta och kostnader. 
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Kommunfullmäktige 2013-09-16 § 63 Dnr KS 2013/888 

Ändring av bolagsnamn från Utvecklingsbolaget i Örebro-
Kumla AB till KumBro Utveckling AB 

Ärendebeskrivning 

Vid Utvecklingsbolagets styrelsesammanträde den 4 juni 2013 beslutades att ändra 

bolagets namn till KumBro Utveckling AB. 

 

Namnändringen medför att kommunfullmäktige behöver godkänna en ändring av 

bolagsordningen under dess paragraf 1 (Firma) från lydelsen "Bolagets firma är 

Utvecklingsbolaget i Örebro-Kumla AB" till "Bolagets firma är KumBro Utveckling 

AB". 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner ändringen av bolagets namn till KumBro Utveckling 

AB.  

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige godkänner ändringen av bolagets namn till KumBro Utveckling 

AB.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner ändringen av bolagets namn till KumBro Utveckling 

AB.  
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Kommunfullmäktige 2013-09-16 § 64 Dnr KS 2013/632 

Årsredovisning - VA-verksamheten 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade den 5 juni 2013 att inlämnad årsredovisning för 2012 

skulle kompletteras. I samband med återremitteringen fanns också ett förslag om att 

nästa års redovisning ska innehålla en utvecklad förvaltningsberättelse och att det i 

redovisningen ska finnas med jämförelsetal över tid. 

 

Tekniska kontoret har efter komplettering lämnat årsredovisning för VA-verksamheten 

för 2012. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige 

 

1. godkänner årsredovisningen, samt 

 

2. beslutar att nästa års redovisning ska innehålla en utvecklad förvaltningsberättelse 

och att det i redovisningen ska finnas med jämförelsetal över tid. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige 

 

1. godkänner årsredovisningen, samt 

2. beslutar att nästa års redovisning ska innehålla en utvecklad förvaltningsberättelse 

och att det i redovisningen ska finnas med jämförelsetal över tid. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige 

 

1. godkänner årsredovisningen, samt 

 

2. beslutar att nästa års redovisning ska innehålla en utvecklad förvaltningsberättelse 

och att det i redovisningen ska finnas med jämförelsetal över tid. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige 

 

1. godkänner årsredovisningen, samt 

 

2. beslutar att nästa års redovisning ska innehålla en utvecklad förvaltningsberättelse 

och att det i redovisningen ska finnas med jämförelsetal över tid. 



15 

KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunfullmäktige 2013-09-16 § 65 Dnr KS 2012/1011 

Avtal om medfinansiering av kollektivtrafik - MerKoll Starka 
stråk Sydnärke 

Ärendebeskrivning 

Länstrafiken har utarbetat ett trafikeringsförslag för utveckling av kollektivtrafiken i 

kommunerna Laxå, Askersund, Hallsberg, Kumla samt södra delen av Örebro kommun 

inom ramen för det nu avslutade projektet MerKoll. Förslaget bygger till stor del på att 

integrera delar av de kommunala skolskjutsarna i den linjelagda kollektivtrafiken. 

 

Nuvarande entreprenörsavtal för linjetrafiken upphör 2015 varför detta är en lämplig 

tidpunkt för trafikstart. Nuvarande skolskjutsavtal upphör sommaren 2014 varför en 

upphandling genomförts som innebär ett ett-årigt avtal för vissa delar av denna trafik. 

 

För Kumla kommuns del innebär förslaget enligt en preliminär kalkyl ökade kostnader 

med 850 tkr för år 2015-2016 för att sedan minska fram till avtalsperiodens sista år, 

2019-2020. 

 

Landstingets Nämnd för Trafik, Miljö och Service har den 24 april 2013 bland annat 

beslutat att godkänna förslag om kommunal medfinansiering av trafikeringsförslaget 

samt föreslå att berörda kommuner  

 

1. godkänner förslag om kommunal medfinansiering av trafikeringsförslaget "Framtida 

kollektivtrafik i stråket Sydnärke-Örebro, samt 

 

2. inför trafikstart augusti 2015 genomför nödvändiga infrastrukturåtgärder och 

skolschemaförändringar samt i övrigt medverkar till att trafikeringsförslaget är 

genomförbart. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige 

 

1. godkänner förslag om kommunal medfinansiering av trafikeringsförslaget "Framtida 

kollektivtrafik i stråket Sydnärke-Örebro, samt 

 

2. inför trafikstart augusti 2015 genomför nödvändiga infrastrukturåtgärder och 

skolschemaförändringar samt i övrigt medverkar till att trafikeringsförslaget är 

genomförbart. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige 

 

1. godkänner förslag om kommunal medfinansiering av trafikeringsförslaget "Framtida 

kollektivtrafik i stråket Sydnärke-Örebro, samt 
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2. inför trafikstart augusti 2015 genomför nödvändiga infrastrukturåtgärder och 

skolschemaförändringar samt i övrigt medverkar till att trafikeringsförslaget är 

genomförbart. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige 

 

1. godkänner förslag om kommunal medfinansiering av trafikeringsförslaget "Framtida 

kollektivtrafik i stråket Sydnärke-Örebro, samt 

 

2. inför trafikstart augusti 2015 genomför nödvändiga infrastrukturåtgärder och 

skolschemaförändringar samt i övrigt medverkar till att trafikeringsförslaget är 

genomförbart. 

Kommunfullmäktiges behandling 

Yrkanden 
Katarina Hansson (S) och Carina Riberg (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige 

 

1. godkänner förslag om kommunal medfinansiering av trafikeringsförslaget "Framtida 

kollektivtrafik i stråket Sydnärke-Örebro, samt 

 

2. inför trafikstart augusti 2015 genomför nödvändiga infrastrukturåtgärder och 

skolschemaförändringar samt i övrigt medverkar till att trafikeringsförslaget är 

genomförbart. 
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Kommunfullmäktige 2013-09-16 § 66 Dnr KS 2013/910 

Förvärv av fastigheten Hovslagaren 28 

Ärendebeskrivning 

Köpekontrakt har upprättats där Kumla kommun köper fastigheten Kumla Hovslagaren 

28 med adress Tallbogatan 5. Köpesumman uppgår till 2 500 000 kr. 

 

Fastigheten är belägen i centrala Kumla och är lämplig för framtida exploatering och 

utveckling av centrum. Kommunen äger också närliggande fastigheter. 

 

Köpekontraktet gäller under förutsättning att det godkänns av kommunfullmäktige. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige 

 

1. godkänner köpekontraktet gällande köp av fastigheten Kumla Hovslagaren 28, samt 

 

2. anslår 2 500 000 kr i investeringsbudgeten för ovanstående fastighetsköp. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige 

 

1. godkänner köpekontraktet gällande köp av fastigheten Kumla Hovslagaren 28, samt 

 

2. anslår 2 500 000 kr i investeringsbudgeten för ovanstående fastighetsköp. 

Kommunstyrelsens behandling 

Yrkanden 
Mats Gunnarsson (MP) föreslår att kommunfullmäktige beslutar att inte förvärva 

fastigheten Hovslagaren 28.  

 

Propositionsordning 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag och ställer dessa mot varandra och 

finner att arbetsutskottets förslag vunnit majoritet. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige 

 

1. godkänner köpekontraktet gällande köp av fastigheten Kumla Hovslagaren 28, samt 

 

2. anslår 2 500 000 kr i investeringsbudgeten för ovanstående fastighetsköp. 
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Reservationer 
Mats Gunnarsson (MP) reserverar sig till förmån för sitt eget förslag. 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

Yrkanden 
Carina Riberg (MP) yrkar i första hand återremiss av ärendet. Om fullmäktige beslutar 

att ärendet ska avgöras idag yrkar Carina Riberg i andra hand att kommunfullmäktige 

beslutar att inte förvärva fastigheten Hovslagaren 28. 

 

Katarina Hansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer yrkandet om återremiss mot att ärendet ska avgöras idag. Om 

ärendet ska avgöras idag ställs sedan Carina Ribergs yrkande om att fullmäktige ska 

besluta att inte förvärva fastigheten Hovslagaren 28 mot kommunstyrelsens förslag. 

 

Ordföranden finner att ärendet ska avgöras idag och ställer därefter Carina Ribergs 

yrkande om att fullmäktige ska besluta att inte förvärva fastigheten Hovslagaren 28 mot 

kommunstyrelsens förslag. 

 

Ordförande konstaterat att kommunstyrelsens förslag vunnit majoritet. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige 

 

1. godkänner köpekontraktet gällande köp av fastigheten Kumla Hovslagaren 28, samt 

 

2. anslår 2 500 000 kr i investeringsbudgeten för ovanstående fastighetsköp. 

 

Reservationer 
Carina Riberg (MP) och Elin Wirf Riberg (MP) reserverar sig till förmån för Carina 

Ribergs (MP) båda yrkanden.  
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Kommunfullmäktige 2013-09-16 § 67 Dnr KS 2013/916 

Tillsättande av kommundirektör 

Ärendebeskrivning 

Till tjänsten som kommundirektör fanns cirka 30 sökande. Två externa kandidater fanns 

kvar på slutet. Arbetsgivaren valde att inte gå vidare med någon av dessa kandidater.  

 

Ulla Lundholm som varit tillförordnad kommundirektör sedan februari 2013 har visat 

sig vara en god kandidat till tjänsten varför arbetsgivaren föreslår att Ulla Lundholm 

tillsätts på kommundirektörstjänsten med ett förordnande på tre år. 

 

Tillsättningen är förhandlad med de fackliga organisationer som finns representerade i 

Centrala samverkansgruppen. Arbetstagarparten har inget att erinra vad gäller 

arbetsgivarens kandidat. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige förordnar Ulla Lundholm till tjänsten som kommundirektör fr o m 

1 oktober 2013. 

Arbetsutskottets behandling 

Yrkanden 
Christina Örnebjär (FP) föreslår att förordnandet av Ulla Lundholm gäller till och med 

den 31 december 2014 med möjlighet till förlängning om ny kommundirektör då inte 

blivit utsedd. 

 

Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag och ställer de mot varandra och finner 

att förslaget att förordna Ulla Lundholm till tjänsten som kommundirektör i tre år fr o m 

1 oktober 2013 vunnit majoritet. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige förordnar Ulla Lundholm till tjänsten som kommundirektör i tre år 

fr o m 1 oktober 2013. 

 

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

Kommunstyrelsens behandling 

Yrkanden 
Christina Örnebjär (FP), Mats Hellgren (M), Jan Engman (C), Per Holm (KD) och Mats 

Gunnarsson (MP) yrkar bifall till det förslag Christina Örnebjär lämnade i 

arbetsutskottet. 
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Annica Moberg (S) och Katarina Hansson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

 

Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag och ställer de mot varandra och finner 

att förslaget att förordna Ulla Lundholm till tjänsten som kommundirektör i tre år fr o m 

1 oktober 2013 vunnit majoritet.  

 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige förordnar Ulla Lundholm till tjänsten som kommundirektör i tre år 

fr o m 1 oktober 2013. 

 

Reservationer 
Christina Örnebjär (FP), Mats Hellgren (M), Margareta Engman (M), Jan Engman (C) 

och Per Holm (KD) reserverar sig till förmån för sitt eget förslag. 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

Yrkanden 
Christina Örnebjär (FP) yrkar bifall till förslag Christina Örnebjär lämnade i 

arbetsutskottet. 

 

Katarina Hansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

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

förslag vunnit majoriet. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige förordnar Ulla Lundholm till tjänsten som kommundirektör i tre år 

fr o m 1 oktober 2013. 

 

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

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

Anders Schölin (M), Torbjörn Ahlin (C), Per-Arne Mårstad (C), Anette Friman (C), 

Christina Örnebjär (FP), Tony Larsson-Malmberg (FP), Georg Lado (FP), Per Holm 

(KD), Yvonne Kámel (KD), Carina Riberg (MP) och Elin Wirf Riberg (MP) reserverar 

sig till förmån för Christina Örnebjärs förslag. 
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Kommunfullmäktige 2013-09-16 § 68 Dnr KS 2013/946 

Nya motioner och medborgarförslag 

Ärendebeskrivning 

Motion - hbt-certifiering av kommunens äldreboenden 

 

Medborgarförslag - rastgård för hundar samt inhängnande av sopsorteringsstation 

Medborgarförslag - dämpa ljudnivån på hotellet fredag- och lördagkvällar 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige 

 

1. överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning, 

2. överlämnar den del av medborgarförslaget "rastgård för hundar samt inhängnande av 

sopsorteringsstation" som handlar om rastgård för hundar till kultur- och fritidsnämnden 

för besvarande, 

3. överlämnar den del av medborgarförslaget "rastgård för hundar samt inhängnande av 

sopsorteringsstation" som handlar om inhängnande av sopsorteringsstation, samt 

medborgarförslaget om att "dämpa ljudnivån på hotellet fredag- och lördagkvällar", till 

kommunstyrelsen för besvarande. 
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Kommunfullmäktige 2013-09-16 § 69 Dnr  

Valärenden 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige 

 

1. beviljar Mårten Blomqvists (S) avsägelse om att entledigas från samtliga politiska 

uppdrag i Kumla kommun uppdrag från och med den 30 september 2013, 

 

2. begär sammanräkning hos länsstyrelsen för att utse ny ledamot i kommunfullmäktige 

efter Mårten Blomqvist, 

 

3. utser Dan-Åke Moberg (S) till ny ordförande i kommunfullmäktige efter Mårten 

Blomqvist, 

 

4. utser Andreas Brorsson (S) till ny ledamot i kommunstyrelsen efter Mårten 

Blomqvist, samt 

 

5. utser Lars Malmberg (S) till ny ersättare i kommunstyrelsen efter Andreas Brorsson 

som blivit ledamot. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige 

 

1. beviljar Mårten Blomqvists (S) avsägelse om att entledigas från samtliga politiska 

uppdrag i Kumla kommun uppdrag från och med den 30 september 2013, 

 

2. begär sammanräkning hos länsstyrelsen för att utse ny ledamot i kommunfullmäktige 

efter Mårten Blomqvist, 

 

3. utser Dan-Åke Moberg (S) till ny ordförande i kommunfullmäktige efter Mårten 

Blomqvist, 

 

4. utser Andreas Brorsson (S) till ny ledamot i kommunstyrelsen efter Mårten 

Blomqvist, samt 

 

5. utser Lars Malmberg (S) till ny ersättare i kommunstyrelsen efter Andreas Brorsson 

som blivit ledamot. 

 

Christina Örnebjär (FP), Tony Larsson-Malmberg (FP) och Georg Lado (FP) deltar inte 

i beslutet gällande val av ny ordförande i kommunfullmäktige. 
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