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Kommunfullmäktige 2014-01-21 § 2 Dnr KS 2013/945 

Svar på motion från folkpartiet om att hbt-certifiera samtliga 
äldreboenden i Kumla 

Ärendebeskrivning 

Folkpartiet har lämnat en motion där man föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 

socialförvaltningen ges i uppdrag att arbeta för att samtliga äldreboenden i Kumla HBT-

certifieras. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 16 september 2013 att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 1 

oktober 2013 

att ge socialnämnden i uppdrag att lämna förslag till yttrande. 

 

Socialchef Anneli Koivuniemi skriver i yttrandet bland annat att en värdighetsgaranti 

kommer att utformas under nästa år. I utformningen av värdighetsgarantin ska HBT-

arbetet uppmärksammas och i samband med en genomgång av informationsmaterial ska 

materialet utformas för att omhänderta respekten för individen oavsett kön, 

könsidentitet, könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionsnedsättning, sexuell läggning och/eller ålder. 

 

Bedömningen i dagsläget är att det inte finns ett behov av att HBT-certifiera Kumlas 

äldreboenden.  

 

Socialnämnden har den 25 november 2013 beslutat föreslå kommunfullmäktige att 

 

1. anta förslag till yttrande, samt 

  

2. anse motionen som besvarad. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige 

 

1. antar förslag till yttrande, samt 

 

2. anser därmed att motionen är besvarad. 
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Arbetsutskottets behandling 

Yrkanden 
Christina Örnebjär (FP) yrkar bifall till motionen. 

Gunnel Kask (S) yrkar bifall till förslag till beslut. 

 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer Gunnel Kasks (S) yrkande om bifall till förslag till beslut mot 

Christina Örnebjärs (FP) yrkande om bifall till motionen. 

 

Ordföranden finner att Gunnel Kasks (S) yrkande om bifall till förslag till beslut vunnit 

majoritet. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige 

 

1. antar förslag till yttrande, samt 

 

2. anser därmed att motionen är besvarad. 

 

Reservationer 

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

Kommunstyrelsens behandling 

Yrkanden 
Christina Örnebjär (FP) yrkar bifall till motionen. 

 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Christina Örnebjärs (FP) 

yrkande om bifall till motionen. 

 

Ordföranden finner att arbetsutskottets förslag till beslut vunnit majoritet. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige 

 

1. antar förslag till yttrande, samt 

 

2. anser därmed att motionen är besvarad. 

 

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

 

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

Gunnel Kask (S) och Katarina Hansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer Gunnel Kasks (S) och Katarina Hanssons (S) yrkande om bifall till 

förslag till beslut mot Christina Örnebjär (FP) och Mats Hellgrens (M) yrkande om 

bifall till motionen. 

 

Ordföranden finner att Gunnel Kasks (S) och Katarina Hanssons (S) yrkande om bifall 

till förslag till beslut vunnit majoritet. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige 

 

1. antar förslag till yttrande, samt 

 

2. anser därmed att motionen är besvarad. 

 

Reservationer 
Mats Hellgren (M), Karl-Gunnar Jonsson (M), Barbro Janzén (M), Berry Keller (M), 

Elisabet Ekestubbe (M), Marina Andersson (M), Anders Schölin (M), Christina 

Örnebjär (FP), Tony Larsson Malmberg (FP), Mats Gunnarsson (MP), Jan Nilsson 

(MP) och Per-Åke Ringhald (SD) reserverar sig till förmån för förslag från Christina 

Örnebjär (FP) och Mats Hellgren (M). 
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Kommunfullmäktige 2014-01-21 § 3 Dnr KS 2013/603 

Svar på motion från vänsterpartiet om kostnadsberäkning för 
att avskaffa delade turer i vård och omsorg 

Ärendebeskrivning 

Vänsterpartiet har lämnat en motion om kostnadsberäkning för att avskaffa delade turer 

inom vård och omsorg.  

 

Kommunfullmäktige beslutade den 20 maj att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 18 juni 

2013 att ge socialnämnden i uppdrag att lämna förslag till yttrande. 

 

Socialchef Anneli Koivuniemi och äldreomsorgschef Anita Blomqvist skriver i 

yttrandet att en avskaffning av delade turer inom vård- och omsorg, boenden och 

hemtjänst, innebär en utökad kostnad om 7 260 tkr eller 21 000 tkr. Den sistnämnda 

kostnaden är enligt beräkningsmodellen med utökning till 0.92 årsarbetare per plats 

inom boendena. 

 

Socialnämnden har den 25 november 2013 beslutat föreslå kommunfullmäktige att  

 

1. anta yttrandet, samt 

 

2. därmed anse motionen besvarad.  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige 

 

1. antar yttrandet, samt 

 

2. anser att motionen därmed är besvarad. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens behandling 

Yrkanden 
Per Holm (KD) föreslår att kommunfullmäktige 

 

1. antar yttrandet, samt 

 

2. bifaller motionen. 
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Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige 

 

1. antar yttrandet, samt 

 

2. bifaller motionen. 

Kommunfullmäktiges behandling 

Yrkanden 
Gunnel Kask (S) och Elisabeth Berglund (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige 

 

1. antar yttrandet, samt 

 

2. bifaller motionen. 
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Kommunfullmäktige 2014-01-21 § 4 Dnr KS 2013/722 

Svar på motion om sophantering 

Ärendebeskrivning 

Mats Hellgren (M) m.fl. föreslår i motion inlämnad den 31 maj 2013 att 

kommunfullmäktige beslutar att 

 

1. en uppföljning och utvärdering görs av det pågående projektet med att samla in 

komposterbart material i separata bruna tunnor, 

 

2. låta utreda möjligheterna till att samarbete med kringliggande kommuner inom 

området för sophantering, samt 

 

3. kommunen utreder möjligheten att utöka komposteringsprojektet till att omfatta fler 

sorters återvinningsbart material. 

 

Fullmäktige överlämnade den 17 juni 2013 motionen till kommunstyrelsen för 

beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog den 20 augusti 2013 åt tekniska 

kontoret att lämna förslag till yttrande. Tekniska kontoret lämnade förslag till yttrande 

den 11 december. 

 

Av yttrandet framgår att drygt 80 procent av kommunens hushåll i småhus är anslutna 

till systemet med insamling av komposterbart material. Enligt undersökning utförd av 

SKL våren 2013 är drygt 85 procent av de tillfrågade invånarna i Kumla kommun på det 

hela taget nöjda med hämtningen av hushållsavfall. 

 

Ett samarbete har inletts med Karlskoga och Örebro kommun kring framställning av 

biogas. Kumla kommun har dock valt att inte inleda ett fördjupat organisatoriskt 

samarbete med kommunerna i Sydnärke. 

 

Cirka 19-20 procent av hushållen i Kumla kommun har kvartersnära sortering via 

Kumla Bostäder AB. 

  

I betänkandet SOU 2012:56 ”Mot det hållbara samhället” föreslås att ansvaret för 

insamling av förpackningsavfall och tidningar övergår till kommunerna. Betänkandet 

har remissbehandlats men ingen proposition har ännu lagts. Därmed har kommunen att 

invänta en sådan samt därpå riksdagens ställningstagande i frågan. 
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Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige 

 

1. antar yttrandet, samt 

 

2. anser att motionen därmed är besvarad. 

 

Arbetsutskottets behandling 

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

 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer bifall till förslag till beslut mot Mats Hellgrens (M) och Christina 

Örnebjärs (FP) förslag om bifall till motionen. 

 

Ordföranden finner att förslag till beslut vunnit majoritet. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige 

 

1. antar yttrandet, samt 

 

2. anser att motionen därmed är besvarad. 

 

Reservationer 
Mats Hellgren (M) och Christina Örnebjär (FP) reserverar sig till förmån för sitt förslag. 

Kommunstyrelsens behandling 

Yrkanden 
Mats Hellgren (M) föreslår att 

 

1. kommunfullmäktige antar yttrandet vad gäller den del som behandlar motionens 

punkt 1 och anser den delen av motionen besvarad, samt  

 

2. kommunfullmäktige bifaller motionens punkt 2 och 3. 

 

Christina Örnebjär (FP), Per Holm (KD), Jan Engman (C) och Mats Gunnarsson (MP) 

yrkar bifall till Mats Hellgrens förslag. 

 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Mats Hellgrens (M) förslag. 
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Ordföranden finner att arbetsutskottets förslag till beslut vunnit majoritet. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige 

 

1. antar yttrandet, samt 

 

2. anser att motionen därmed är besvarad. 

 

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

Jan Engman (C) och Mats Gunnarsson (MP) reserverar sig till förmån för Mats 

Hellgrens förslag. 

Kommunfullmäktiges behandling 

Yrkanden 
Mats Hellgren (M) föreslår att 

1. kommunfullmäktige antar yttrandet vad gäller den del som behandlar motionens 

punkt 1 och anser den delen av motionen besvarad, samt  

2. kommunfullmäktige bifaller motionens punkt 2 och 3. 

 

Katarina Hansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Tony Larsson Malmberg (FP) och Mats Gunnarsson (MP) yrkar bifall till förslag från 

Mats Hellgren (M).  

 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer bifall till förslag till beslut mot Mats Hellgrens (M) med fleras 

förslag om bifall till motionen. 

 

Ordföranden finner att förslag till beslut vunnit majoritet. 
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Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige 

 

1. antar yttrandet, samt 

 

2. anser att motionen därmed är besvarad. 

 

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

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

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

Holm (KD), Siv Jerlström (KD), Raymonda Kourie (KD), Jan Engman (C), Mats 

Gunnarsson (MP), Jan Nilsson (MP) och Per-Åke Ringhald (SD) reserverar sig till 

förmån för förslag från Mats Hellgren (M) med flera. 
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Kommunfullmäktige 2014-01-21 § 5 Dnr KS 2014/2 

Budgetförstärkning barn- och utbildningsnämnden 

Ärendebeskrivning 

Preliminära beräkningar från barn- och utbildningsnämnden ger indikationer på att 

behovsförändringarna i form av ett ökat barnantal kommer generera ett ökat 

budgetbehov på sammanlagt 4,3 mkr, det vill säga 0,8 mkr mer än som finns avsatt i 

kommunens budget 2014. 

 

Kostnaderna för en ny ledningsorganisation för barn- och utbildningsförvaltningen 

beräknas till ca 2,5 mkr. Nämnden har inte fått någon kompensation för denna 

förändring i sin budget.  

 

Kommunen tar ut prognoser på pensionskostnaderna två gånger per år. Enligt 

ekonomiavdelningen redovisar den senaste prognosen kostnader som är lägre än vad 

som upptagits i kommunens budget för 2014. 

 

Kommunstyrelsens ordförande Katarina Hansson (S) föreslår att barn- och 

utbildningsnämndens nettobudget utökas med 3,3 mkr. 

 

Ärendet kommer att behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott den 7 januari. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att barn- och utbildningsnämndens nettobudget utökas 

med 3,3 mkr och att finansiering sker genom att kostnaderna för pensioner budgeteras 

ned med motsvarande belopp. 

Arbetsutskottets behandling 

Yrkanden 

Katarina Hansson (S) föreslår att förslag till beslut ska ha följande lydelse: 

 

Kommunfullmäktige beslutar att 

 

1. barn- och utbildningsnämndens budget förstärks med 2,5 mkr motsvarande kostnad 

för ny ledningsorganisation,  

 

2. 0,8 mkr tillförs kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter, samt 

 

3. finansiering sker genom att kostnaderna för pensioner budgeteras ned med 3,3 mkr. 
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Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att 

 

1. barn- och utbildningsnämndens budget förstärks med 2,5 mkr motsvarande kostnad 

för ny ledningsorganisation,  

 

2. 0,8 mkr tillförs kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter, samt 

 

3. finansiering sker genom att kostnaderna för pensioner budgeteras ned med 3,3 mkr. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att 

 

1. barn- och utbildningsnämndens budget förstärks med 2,5 mkr motsvarande kostnad 

för ny ledningsorganisation,  

 

2. 0,8 mkr tillförs kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter, samt 

 

3. finansiering sker genom att kostnaderna för pensioner budgeteras ned med 3,3 mkr. 

Kommunfullmäktiges behandling 

Yrkanden 
Annica Moberg (S), Per Holm (KD), Mats Gunnarsson (MP) och Christina Örnebjär 

(FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 

 

1. barn- och utbildningsnämndens budget förstärks med 2,5 mkr motsvarande kostnad 

för ny ledningsorganisation,  

 

2. 0,8 mkr tillförs kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter, samt 

 

3. finansiering sker genom att kostnaderna för pensioner budgeteras ned med 3,3 mkr. 
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Kommunfullmäktige 2014-01-21 § 6 Dnr KS 2013/1443 

Nya motioner och medborgarförslag 

Ärendebeskrivning 

Motion - avskaffande av VIP-tomter 

Motion - tak över huvudet-garanti 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar motionerna till kommunstyrelsen för beredning. 
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Kommunfullmäktige 2014-01-21 § 7 Dnr  

Valärenden 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige 

 

1. utser Ingridh Dahlström som ersättare i socialnämnden efter Eva Thorén (S) som 

entledigats från sina uppdrag.  

 

2. beslutar att Anders Johansson fortsätter sitt uppdrag som förtroendevald revisor 

mandatperioden (2011-2015) ut även efter flytt till annan kommun. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige 

 

1. utser Ingridh Dahlström som ersättare i socialnämnden efter Eva Thorén (S) som 

entledigats från sina uppdrag.  

 

2. beslutar att Anders Johansson fortsätter sitt uppdrag som förtroendevald revisor 

mandatperioden (2011-2015) ut även efter flytt till annan kommun. 

 
  

 


