
 
 

Protokoll 2014-09-18 

Kommunfullmäktige KS 2013/1439 

 

 

 

 Kommunfullmäktige 
 
 
Plats och tid Kumla Folkets Hus, Teatern, 2014-09-18 klockan 18:30 
 
 
Beslutande Dan-Åke Moberg S   
 Lennart Eriksson S   
 Katarina Hansson S   
 Gunnel Kask S   
 Annica Moberg S   
 Björn Eriksson S   
 Marie Eriksson S   
 Stefan Svensson S   
 Ewa Wilhelmsson S   
 Christer Thörner S   
 Gun-Britt Andersson S   
 Majeed Ahmad Rauf S   
 Andreas Brorsson S   
 Katarina Öberg S   
 Carl-Gustav Thunström S   
 Thomas Andersson S   
 Jeanette Widström S   
 Sten Persson S   
 Elisabeth Berglund V   
 Denis Nilsson V   
 Margareta Engman M   
 Mats Hellgren M   
 Göran Andersson M   
 Elisabet Ekestubbe M   
 Marina Andersson M   
 Anders Schölin M   
 Christina Örnebjär FP   
 Tony Larsson Malmberg FP   
 Siv Jerlström KD   
 Raymonda Kourie KD   
 Per-Arne Mårstad C   
 Anette Friman C   
 Mats Gunnarsson MP   
 Carina Riberg MP   
 Per-Åke Ringhald SD   
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Tjg ersättare Marianne Arvidsson S  
 Erik Jönsson S  
 Lars Malmberg S  
 Karl-Gunnar Jonsson M  
 Barbro Janzén M  
 Torbjörn Ahlin C  
 
Frånvarande Ing-Marie Andersson S Ledamot  
 Lisbet Björklund S Ledamot  
 Roger Arvidsson S Ledamot  
 Anna Kajsa Gullberg Dahl S Ledamot  
 Göran Arveståhl M Ledamot  
 Berry Keller M 2:e vice ordf  
 Georg Lado FP Ledamot  
 Per Holm KD Ledamot  
 Jan Engman C Ledamot  
 Jan Spiik SD Ledamot  
 
 

 

 
 
Sekreterare:  

Malin Tinjan 

§§ 74-97 

  
 

 

Ordförande: 
 

______________________________ 
Dan Åke Moberg 

 
Justeras: 

  
 
______________________________  
Katarina Hansson (S) 
 
 
______________________________  
Siv Jerlström (KD) 
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_____________________________________________________________________________________ 
 

Anslag/Bevis Kumla kommun 

 
Protokollet är justerat 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
 
Styrelse/Nämnd Kommunfullmäktige 
  
Sammanträdesdatum 2014-09-18 
 
Datum för uppsättande 2014-09-25 Datum för nedtagande 2014-10-16 
 
Förvaringsplats Kommunledningskontoret 
  
Underskrift ……………………………………….. 

Malin Tinjan 
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Kommunfullmäktige 2014-09-18 § 74 Dnr  

Kungörelse samt upprop, val av protokollsjusterare och bestämmande 
av tid för justering av protokollet 

Ärendebeskrivning 

Förslag på justerare är Katarina Hansson (S) och Siv Jerlström (KD). 
Förslag på ersättande justerare är Roger Arvidsson (S) och Marina Andersson (M). 
 
Förslag på tid för protokollsjustering är torsdagen den 25 september kl 8.00 i rum 
Kumla, stadshuset. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner val av justerare samt fastställer tiden för 
protokolljustering. 

Kommunfullmäktiges behandling 

Ordförande föreslår att Lars Malmberg är ersättande justerare istället för Roger 
Arvidsson. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige väljer Katarina Hansson (S) och Siv Jerlström (KD) med Lars 
Malmberg (S) och Marina Andersson (M) som ersättare, att jämte ordföranden justera 
dagens protokoll. Justeringen sker i rum Kumla i stadshuset torsdagen den 25 
september kl. 08.00. 
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Kommunfullmäktige 2014-09-18 § 75 Dnr KS 2014/718 

Nya interpellationer och frågor 

Ärendebeskrivning 

Mats Gunnarsson (MP) har inkommit med en interpellation till kommunstyrelsens 
ordförande Katarina Hansson (S) angående Kumlas miljöarbete. Det åligger på 
kommunfullmäktige att besluta om interpellationen får ställas. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och att kommunstyrelsens 
ordförande Katarina Hansson (S) besvarar interpellationen senare under mötet. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. 
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Kommunfullmäktige 2014-09-18 § 76 Dnr KS 2014/719 

Inkomna rapporter och skrivelser 

Ärendebeskrivning 

Revisionen har översänt rapporten översiktlig granskning av delårsrapport januari-juli 
2014. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige lägger rapporten till handlingarna. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger rapporten till handlingarna 
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Kommunfullmäktige 2014-09-18 § 77 Dnr KS 2014/635 

Delårsrapport 2014 - 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. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten med helårsprognos. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens behandling 

Ekonomichef Johan Hultgren och projektledare Caroline Foglè informerar i ärendet. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport 2014 med helårsprognos. 
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Kommunfullmäktige 2014-09-18 § 78 Dnr KS 2014/283 

Reviderade regler för politiska lärlingar 

Ärendebeskrivning 

Arbetsutskottet uppdrog den 25 mars 2014 administrativ chef Niklas Örnfelt att 
revidera reglerna för de politiska lärlingarna. Förslag på ändringar innefattar bland 
annat ett tillägg till § 3 om att det i en nämnd får förekomma högst två politiska 
lärlingar samtidigt. Ändringen innebär att en lärlingsplats tillfaller majoriteten och att 
en lärlingsplats tillfaller oppositionen. Utöver detta har även tre paragrafer lagts till. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar reglerna för politiska lärlingar. 

Arbetsutskottets behandling 

Yrkanden 
Mats Hellgren (M) föreslår att det under paragraf fyra görs ett tillägg där det framgår 
att partiet som lärlingen tillhör ska finnas representerat i aktuell nämnd. 
 
Arbetsutskottet bifaller yrkandet. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige antar reglerna för politiska lärlingar, enligt arbetsutskottets 
behandling. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt arbetsutskottets förslag. 

Kommunfullmäktiges behandling 

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

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar Regler för politiska lärlingar enligt bilaga. 
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Kommunfullmäktige 2014-09-18 § 79 Dnr KS 2014/552 

Reglemente ny utbildningsnämnd 

Ärendebeskrivning 

Den 24 juni 2014 gav kommunstyrelsens arbetsutskott kommundirektör Ulla Lundholm 
i uppdrag att ta fram reglemente för en ny utbildningsnämnd som innefattar 
nuvarande barn- och utbildningsnämnden, gymnasienämnden samt 
vuxenutbildningens ansvar. Förslaget är att den nya nämnden ska heta "Nämnd för 
livslångt lärande". Den nya nämnden träder i kraft i samband med ny mandatperiod 1 
januari 2015. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige  
1. upphäver reglemente för barn- och utbildningsnämnden samt reglemente för 
gymnasienämnden, båda antagna av kommunfullmäktige den 14 december 2010, § 
137, 
2. beslutar att den nya nämnden ska heta: Nämnd för livslångt lärande  
3. antar reglemente för Nämnd för livslångt lärande enligt bilaga.  
4. beslutar att nämnd för livslångt lärande tillika dess reglemente träder i kraft i 
samband med ny mandatperiod 1 januari 2015.  
 
Kommunstyrelsen 
uppdrar åt kommundirektör Ulla Lundholm att rekrytera en förvaltningschef till 
förvaltningen för livslångt lärande. 

Arbetsutskottets behandling 

Yrkanden 
Christina Örnebjär (FP) föreslår att namnet på den nya nämnden ska vara 
utbildningsnämnden. 
 
Ordförande Katarina Hansson (S) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla alla punkter 
utom punkt 2 avseende namnet på den nya nämnden. 
 
Arbetsutskottet bifaller Katarina Hanssons (S) yrkande och beslutar således enligt alla 
punkter utom punkt 2 i förslag till beslut.  
 
Propositionsordning 
Ordförande Katarina Hansson (S) ställer Christina Örnebjärs (FP) förslag gällande punkt 
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2 att den nya nämnden ska heta Utbildningsnämnden mot förslag till beslut att den 
nya nämnden ska heta Nämnd för livslångt lärande.  
 
Ordföranden finnar att förslag till beslut avseende punkt 2 har vunnit majoritet. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut 
 
Reservationer 
Christina Örnebjär (FP) reserverar sig mot förslaget avseende punkt 2. 

Kommunstyrelsens behandling 

Yrkanden 
Christina Örnebjär (FP) föreslår att namnet på den nya nämnden ska vara 
utbildningsnämnden. 
 
Mats Hellgren (M), Jan Engman (C), Per Holm (KD) yrkar bifall till Christina Örnebjärs 
(FP) förslag. 
 
Annica Moberg (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Ordförande Katarina Hansson (S) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla alla punkter 
utom punkt 2 avseende namnet på den nya nämnden. 
 
Kommunstyrelsen bifaller Katarina Hanssons (S) yrkande och beslutar således enligt 
alla punkter utom punkt 2 i förslag till beslut.  
 
Propositionsordning 
Ordförande Katarina Hansson (S) ställer Christina Örnebjärs (FP) m.fl. förslag gällande 
punkt 2 att den nya nämnden ska heta Utbildningsnämnden mot Annica Mobergs (S) 
bifallsyrkande att den nya nämnden ska heta Nämnd för livslångt lärande.  
 
Ordföranden finnar att Annica Mobergs bifallsyrkande avseende punkt 2 har vunnit 
majoritet. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige  
1. upphäver reglemente för barn- och utbildningsnämnden samt reglemente för 
gymnasienämnden, båda antagna av kommunfullmäktige den 14 december 2010, § 
137, 
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2. beslutar att den nya nämnden ska heta: Nämnd för livslångt lärande  
3. antar reglemente för Nämnd för livslångt lärande enligt bilaga.  
4. beslutar att nämnd för livslångt lärande tillika dess reglemente träder i kraft i 
samband med ny mandatperiod 1 januari 2015. 

Kommunfullmäktiges behandling 

Yrkanden 
Christina Örnebjär (FP) yrkar att namnet på den nya nämnden ska vara 
Utbildningsnämnden. 
 
Annica Moberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Mats Gunnarsson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag gällande punkterna 1,3 och 4 mot avslag 
och finner majoritet för kommunstyrelsens förslag.  
Ordförande ställer Christina Örnebjärs (FP) förslag gällande punkt 2 att den nya 
nämnden ska heta Utbildningsnämnden mot Annica Mobergs (S) yrkande att den nya 
nämnden ska heta Nämnd för livslångt lärande.  
Ordföranden finner majoritet för att den nya nämnden ska heta Nämnd för livslångt 
lärande. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige  
1. upphäver reglemente för barn- och utbildningsnämnden samt reglemente för 
gymnasienämnden, båda antagna av kommunfullmäktige den 14 december 2010, § 
137, 
2. beslutar att den nya nämnden ska heta: Nämnd för livslångt lärande  
3. antar reglemente för nämnd för livslångt lärande enligt bilaga.  
4. beslutar att nämnd för livslångt lärande tillika dess reglemente träder i kraft i 
samband med ny mandatperiod 1 januari 2015. 

Reservationer 

Margareta Engman (M), Mats Hellgren (M), Karl-Gunnar Johnson (M), Göran 
Andersson (M), Barbro Jansén (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), Siv Jerlström (KD), Raymonda 
Kourie (KD) och Per-Åke Ringhald (SD) reserverar sig till förmån för Christina Örnebjärs 
(FP) förslag. 
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Kommunfullmäktige 2014-09-18 § 80 Dnr KS 2014/553 

Reglemente ny samhällsbyggnadsnämnd och myndighetsnämnd 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott (§ 14/2014) gav kommundirektören i uppdrag att se 
över förvaltnings- och nämndorganisationen för frågor som miljö- och 
byggnadsnämnden, tekniska kontoret och kommunfastigheter hanterar. I skrivelsen 
föreslås ett alternativ för att anpassa nämndsorganisationen efter Vision 2025. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige  
1. upphäver från och med den 1 januari 2015 reglementet för miljö- och 
byggnadsnämnden, antaget av kommunfullmäktige den 14 december 2010, § 137,  
2. antar reglementet för nya samhällsbyggnadsnämnden,  
3. beslutar att den nya samhällsbyggnadsnämnden tillika dess reglemente träder i kraft 
i samband med den nya mandatperioden 1 januari 2015,  
4. antar reglementet för nya myndighetsnämnden, 
5. beslutar att myndighetsnämnden tillika dess reglemente träder i kraft i samband 
med den nya mandatperioden 1 januari 2015.  
 
Kommunstyrelsen  
1.uppdrar åt kommundirektör Ulla Lundholm att rekrytera en förvaltningschef till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, samt 
2.uppdrar åt kommundirektör Ulla Lundholm att till kommunstyrelsen föreslå en 
interim organisation som hanterar driften i en övergångsfas tills dess att en 
förvaltningschef är tillsatt och Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslut om en ny 
förvaltningsorganisation. 

Arbetsutskottets behandling 

Yrkanden 
Katarina Hansson (S) föreslår att punkterna 4-6 under § 2, som innefattar tillstånd, 
prövning och kontroll enligt tobakslagen, alkohollagen och lagen om detaljhandel med 
vissa receptfria läkemedel, i reglementet för myndighetsnämnden ska ligga kvar under 
kommunstyrelsens ansvarsområde.  
 
Arbetsutskottet bifaller Katarina Hanssons yrkande. 
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Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut efter arbetsutskottets behandling. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige  
1. upphäver från och med den 1 januari 2015 reglementet för miljö- och 
byggnadsnämnden, antaget av kommunfullmäktige den 14 december 2010, § 137,  
2. antar reglementet för nya samhällsbyggnadsnämnden,  
3. beslutar att den nya samhällsbyggnadsnämnden tillika dess reglemente träder i kraft 
i samband med den nya mandatperioden 1 januari 2015,  
4. antar reglementet för nya myndighetsnämnden, 
5. beslutar att myndighetsnämnden tillika dess reglemente träder i kraft i samband 
med den nya mandatperioden 1 januari 2015. 

Kommunfullmäktiges behandling 

Yrkanden 
Andreas Brorsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Katarina Hansson (S) yrkar på att i reglemente för Myndighetsnämnd § 3 Delegering 
från kommunfullmäktige så stryks följande: "Om det inte finns riktlinjer eller prejudikat 
ska ärendet hänföras till kommunstyrelsen för beslut." 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner majoritet för 
kommunstyrelsens förslag.  
Ordförande ställer Katarina Hansson (S) yrkande om strykning mot avslag och finner 
majoritet för Katarina Hanssons (S) yrkande. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige  
1. upphäver från och med den 1 januari 2015 reglementet för miljö- och 
byggnadsnämnden, antaget av kommunfullmäktige den 14 december 2010, § 137,  
2. antar reglemente för nya samhällsbyggnadsnämnden enligt bilaga,  
3. beslutar att den nya samhällsbyggnadsnämnden tillika dess reglemente träder i kraft 
i samband med den nya mandatperioden 1 januari 2015,  
4. antar reglemente för nya myndighetsnämnden enligt bilaga med gjorda ändringar, 
5. beslutar att Myndighetsnämnden tillika dess reglemente träder i kraft i samband 
med den nya mandatperioden 1 januari 2015. 
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Kommunfullmäktige 2014-09-18 § 81 Dnr KS 2014/670 

Reglemente kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott (§ 14/2014) gav kommundirektören i uppdrag att se 
över förvaltnings- och nämndorganisationen för frågor som miljö- och 
byggnadsnämnden, tekniska kontoret och kommunfastigheter hanterar.  
 
Med anledning av uppdraget har ett förslag lämnats på ett reglemente för en ny 
samhällsbyggnadsnämnd. I samband med det lämnas härmed även ett förslag på 
revidering av kommunstyrelsens reglemente. Fokus har varit att kommunstyrelsen ska 
koncentrera sig på huvuduppdraget att på strategisk nivå leda, styra och ha uppsikt 
över samtliga nämnder utifrån kommunfullmäktiges principbeslut. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige  
1. antar reglemente för kommunstyrelsen, samt  
2. beslutar att reglemente för kommunstyrelsen träder i kraft i samband med ny 
mandatperiod 1 januari 2015. 
 
Kommunstyrelsen 
uppdrar åt kommundirektör Ulla Lundholm att till kommunstyrelsen senast i mars 
2015 föreslå en förvaltningsorganisation för kommunstyrelsen. 

Arbetsutskottets behandling 

Yrkanden 
Katarina Hansson (S) föreslår att tillsyn, prövning och kontroll enligt tobakslagen, 
alkohollagen och lagen om detaljhandel med vissa receptfria läkemedel fortsatt ska 
ligga under kommunstyrelsens ansvar.  
 
Arbetsutskottet bifaller Katarina Hanssons yrkande. 
 
Christina Örnebjär (FP) förelsår att det under § 14 tas bort antalen kommunalråd och 
oppositionsråd samt att heltid tas bort.  
 
Katarina Hansson (S) föreslår att arbetsutskottet ska beslutar enligt alla paragrafer 
utom § 14. 
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Arbetsutskottet bifaller Katarina Hanssons yrkande att besluta enligt alla paragrafer 
utom § 14. 
 
Propositionsordning 
Ordförande Katarina Hansson (S) ställer § 14 enligt förslag till beslut mot Christina 
Örnebjärs (FP) förslag gällande § 14 att ta bort antalen kommunalråd och 
oppositionsråd samt att heltid tas bort, mot varandra.  
 
Ordföranden finner att förslag till beslut vunnit majoritet. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut efter arbetsutskottets behandling med tilläggen att tillsyn, 
prövning och kontroll enligt tobakslagen, alkohollagen och lagen om detaljhandel med 
vissa receptfria läkemedel fortsatt ska ligga under kommunstyrelsens ansvar. 

Kommunstyrelsens behandling 

Yrkanden 
Christina Örnebjär (FP) förelsår att det under § 14 tas bort antalen kommunalråd och 
oppositionsråd samt att ordet heltid tas bort.  
 
Jan Engman (C), Per Holm (KD) och Mats Gunnarsson (MP) yrkar bifall till Christina 
Örnebjärs (FP) förslag. 
 
Annica Moberg (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att § 14 ska stå kvar i sin 
nuvarande formulering. 
 
Mats Hellgren (M) avstår från att delta i beslutet avseende § 14. 
 
Katarina Hansson (S) föreslår att kommunstyrelsen ska beslutar enligt alla 
beslutspunkter och paragrafer utom § 14. 
 
Kommunstyrelsen bifaller Katarina Hanssons (S) yrkande att besluta enligt alla 
beslutspunkter och paragrafer utom § 14. 
 
Propositionsordning 
Ordförande Katarina Hansson (S) ställer Christina Örnebjär (FP) m.fl. förslag gällande § 
14 att ta bort antalen kommunalråd och oppositionsråd samt att ordet heltid tas bort 
mot Annica Mobergs (S) bifallsyrkande.  
 
Ordföranden finner att Annica Mobergs (S) bifallsyrkande vunnit majoritet. 
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Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige  
1. antar reglemente för kommunstyrelsen, samt  
2. beslutar att reglemente för kommunstyrelsen träder i kraft i samband med ny 
mandatperiod 1 januari 2015. 

Kommunfullmäktiges behandling 

Yrkanden 
Christina Örnebjär (FP) yrkar att i § 14 stryka antal kommunalråd och oppositionsråd 
samt ordet heltid.  
 
Katarina Hansson (S) yrkar på att under § 14 stryka "Kommunstyrelsens ordförande ska 
också vara kommunalråd" till förmån för "Av kommunalråden ska ett vara 
kommunstyrelsens ordförande" samt i övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Mats Gunnarsson (MP) yrkar bifall till Christina Örnebjärs (FP) förslag. 
 
Mats Gunnarsson (MP) yrkar på att under § 2 i kommunstyrelsens reglemente infoga 
följande text " att utgöra kommunens krisledningsnämnd" 
 
Carina Riberg (MP) yrkar bifall till Christina Örnebjärs (FP) förslag.  
 
Katarina Hansson (S) yrkar bifall till Mats Gunnarssons (MP) förslag om att infoga text 
om utgöra kommunens krisledningsnämnd. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Christina Örnebjärs (FP) yrkande 
gällande § 14 och finner majoritet för kommunstyrelsens förslag.  
Ordförande ställer Mats Gunnarsssons (MP) yrkande om att i lägga till text i § 2 mot 
avslag och finner majoritet för Mats Gunnarssons (MP) förslag.  
Ordförande ställer Katarina Hanssons (S) yrkande om att ändra text i § 14 mot avslag 
och finner majoritet för Katarina Hanssons (S) förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige  
1. antar reglemente för kommunstyrelsen med gjorda ändringar, samt  
2. beslutar att reglemente för kommunstyrelsen träder i kraft i samband med ny 
mandatperiod 1 januari 2015. 
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Kommunfullmäktige 2014-09-18 § 82 Dnr KS 2014/598 

Försäljning av fastigheten Kumla Willéngården 3 

Ärendebeskrivning 

Kontrakt har upprättats där kommunen säljer fastigheten Kumla Willéngården 3 till NA 
Bygg AB. Tomtarealen är 10 407 kvm och köpesumman uppgår till 3 620 000 kronor. 
NA Bygg AB ska uppföra bostadsbebyggelse i två plan om totalt 24 lägenheter med en 
beräknad bostadsarea av totalt 1 830 kvm. Kontraktet gäller under förutsättning att 
det godkänns av kommunfullmäktige. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige  
1. godkänner kontraktet avseende försäljning av fastigheten Kumla Willéngården 3 till 
NA Bygg AB, samt  
2. budgeterar i investeringsbudgeten för kommunfullmäktige en inkomst om 3 620 000 
kronor för ovanstående fastighetsförsäljning. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunfullmäktiges behandling 

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

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige  
1. godkänner kontraktet avseende försäljning av fastigheten Kumla Willéngården 3 till 
NA Bygg AB, samt  
2. budgeterar i investeringsbudgeten för kommunfullmäktige en inkomst om 3 620 000 
kronor för ovanstående fastighetsförsäljning. 
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Kommunfullmäktige 2014-09-18 § 83 Dnr KS 2014/599 

Försäljning av fastigheten del av Kumla 9:1 

Ärendebeskrivning 

Kontrakt har upprättats där kommunen säljer del av fastigheten Kumla 9:1 till NA Bygg 
AB. Tomtarealen är 8 184 kvm och ligger i kvarteret Täppan i Kumlaby. Adressen är 
Korstagatan, nummer ännu ej bestämt. Köpesumman uppgår till 3 400 000 kronor. NA 
Bygg AB ska uppföra bostadsbebyggelse i två plan om totalt 24 lägenheter med en 
beräknad bostadsarea av totalt 1 830 kvm. Kontraktet gäller under förutsättning att 
det godkänns av kommunfullmäktige. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige  
1. godkänner kontraktet avseende försäljning av del av fastigheten Kumla 9:1 till NA 
Bygg AB, samt  
2. budgeterar i investeringsbudgeten för kommunfullmäktige en inkomst om 3 400 000 
kronor för ovanstående fastighetsförsäljning. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige  
1. godkänner kontraktet avseende försäljning av del av fastigheten Kumla 9:1 till NA 
Bygg AB, samt  
2. budgeterar i investeringsbudgeten för kommunfullmäktige en inkomst om 3 400 000 
kronor för ovanstående fastighetsförsäljning. 
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Kommunfullmäktige 2014-09-18 § 84 Dnr KS 2014/600 

Köp av fastighet Kumla Hörsta 3:14 

Ärendebeskrivning 

Enligt Kumla kommuns översiktsplanearbete är ett av kommunens framtida 
förtätningsområden för bostäder längs med Sickelstavägen. Kommunen har erbjudits 
att förvärva fastigheten Hörsta 3:14 vilken består av två större markområden, öster 
och väster om vägen. Den östra delen kan med fördel användas som framtida 
rekreationsområde i norra Kumla och den västra delen kan användas för byte av mark i 
kommande fastighetsaffärer för att fortsätta exploateringen av småhustomter i norra 
Kumla. Mellan Kumla kommun och Lars Pettersson har avtal träffats där kommunen 
förvärvar fastigheten Hörsta 3:14 som vilken därefter fastighetsre 
gleras till en av kommunen ägd fastighet. Kumla kommun betalar 6 975 000 kronor för 
den förvärvade fastigheten som består av åkermark, total areal är ca 48 ha. Kontraktet 
gäller under förutsättning att det godkänns av kommunfullmäktige. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige  
1. godkänner kontraktet avseende fastigheten Kumla Hörsta 3:14, samt  
2. anslår i investeringsbudgeten för kommunfullmäktige 6 975 000 kronor för 
ovanstående fastighetsköp. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige  
1. godkänner kontraktet avseende fastigheten Kumla Hörsta 3:14, samt  
2. anslår i investeringsbudgeten för kommunfullmäktige 6 975 000 kronor för 
ovanstående fastighetsköp. 
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Kommunfullmäktige 2014-09-18 § 85 Dnr KS 2014/654 

Budgetbehov nya stadslekplatsen 

Ärendebeskrivning 

Lekplatsförslaget Tivoli valdes av barnen vid Lekplatsvalet i mars 2014. 
Investeringsbudgeten för den nya lekplatsen är fastställd till 2 milj kr. Vid bearbetning 
av förslaget har frågan uppkommit om möjligheter att än mer öka utnyttjandet samt 
energi- och materialhushållning. Det har känts angeläget att väga in aspekterna 
långsiktighet och hållbarhet.  
 
Följande förändringar i form av bl. a bättre tillgänglighet till entré och lekutrustning, 
energieffektiv belysning av lekplatsen och val av material och detaljutformning för att 
sänka de löpande driftskostnaderna, bedöms ge en bättre lekplats men bidrar till 
ökade anläggningskostnader.  
 
Exempel på sådana åtgärder är: Asfalterad entréväg istället för grus för bättre 
tillgänglighet och minskad skötsel. Gummiasfalt under lekredskapen istället för sand, 
förenklar tillgängligheten och minskar slitaget på utrustningen. Markbeläggning som 
ökar lekvärdet och minskar skötseln. Belysning av lekplatsen med LED lampor, styrning 
mm – ökar användningen, tryggheten och är energieffektivt. Belysningen utformas så 
att den bidrar till känslan av Tivoli Yteffektiv lekplats med redskapen samlade på ytor 
av gummiasfalt som minskar driftskostnaderna jämfört med det mer utspridda 
ursprungsförslaget med sand och grusytor.  
 
Konstnären Olle Medin har varit med i planeringen och är tänkt att bidra till att ge 
lekplatsen finurliga och unika inslag i form av ”hemlig trappa” fotoplank, färgglad 
pergola som skydd mot sol och regn. 
 
Budgeten för stadslekplatsen behöver utökas för att inbegripa kostnaderna för 
Lekplatsvalet, projektering och de förbättringar som redovisats ovan. Nuvarande 
budget om 2 milj (1 500tkr + 500tkr) behöver utökas med 1 675tkr. Sammantaget är 
behovet av budgeterade medel 3 675tkr 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige utökar budgeten för stadslekplatsen med 1 675 tkr till totalt 3 675 
tkr. 
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Arbetsutskottets behandling 

Ordförande Katarina Hansson (S) föreslår att 2000 tkr omförs från projekt 400002 
(parkinvesteringar) till projekt 400004 (Kumla stadspark) samt att ytterligare 1675 tkr 
anslås till projekt 400004 (Kumla stadspark), vilket innebär att den totala budgeten för 
projektet Kumla stadslekpark blir 3675 tkr. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige 
1. omför 2000 tkr från projekt 400002 (parkinvesteringar) till projekt 400004 (Kumla 
stadspark), samt 
2. anslår ytterligare 1675 tkr till projekt 400004 (Kumla stadspark). Så att den totala 
budgeten för projekt 400004 (Kumla stadspark) uppgår till 3675 tkr. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt arbetsutskottets förslag. 

Kommunfullmäktiges behandling 

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

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige 
1. omför 2 000 tkr från projekt 400002 (parkinvesteringar) till projekt 400004 (Kumla 
stadspark), samt 
2. anslår ytterligare 1 675 tkr till projekt 400004 (Kumla stadspark). Så att den totala 
budgeten för projekt 400004 (Kumla stadspark) uppgår till 3 675 tkr. 
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Kommunfullmäktige 2014-09-18 § 86 Dnr KS 2014/523 

Utökning av investeringsbudget återvinningscentralen 

Ärendebeskrivning 

Renhållningsverket har som uppdrag att utföra ombyggnation av kommunens 
Återvinningscentral. Målet med ombyggnationen har varit att förbättra kundflödena, 
att skapa väderskydd för kunder och personal, att förhindra inbrott och skadegörelse 
samt anordna en 7/24-öppen mottagning av ris- och kompostavfall. 
 
I samband med upphandlingen av projektet framkom det att priserna för 
byggnadsarbetena är höga till följd av högkonjunkturen i byggbranschen. En 
diskussion/förhandling har genomförts med entreprenören där vissa kostnader kunnat 
reduceras genom att t ex andra material valts eller vissa detaljer i utformningen tagits 
bort. Detta har reducerat den totala kostnaden med några hundra tusen kronor. Dock 
går det inte att infria ovan beskrivna målsättningar med mindre än att mer medel 
tillskjuts projektet. 
 
En bedömning är att totala kostnaden för genomförandet hamnar i nivå med 9 000 000 
kr. Nuvarande budget på 6 800 000 kr räcker alltså inte utan behöver höjas med 2 200 
000 kr. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige utökar investeringsbudgeten för ombyggnationen av 
Återvinningscentralen med 2,2 mkr till 9 mkr. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunfullmäktiges behandling 

Yrkanden 
Katarina Hansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Mats Hellgren (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige utökar investeringsbudgeten för ombyggnationen av 
Återvinningscentralen med 2,2 mkr till 9 mkr. 
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Kommunfullmäktige 2014-09-18 § 87 Dnr KS 2014/623 

Kommunalt partistöd Kumla kommun 

Ärendebeskrivning 

Nya regler för kommunalt partistöd i kommunallagen har trätt i kraft den 1 februari 
2014. Reglerna tillämpas fr.o.m. mandatperioden 2014-2018. För att de nya reglerna 
ska kunna tillämpas fullt ut måste fullmäktige anta vissa lokala regler för partistödet. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige  
1. antar Regler för kommunalt partistöd, samt 
2. beslutar att reglerna börjar gälla från och med 1 januari 2015. 

Arbetsutskottets behandling 

Yrkanden 
Stefan Svensson (S) föreslår en ändring i reglerna för kommunalt partistöd under 
paragraf två första punkten. Att om ett parti som är representerat med ett mandat i 
kommunfullmäktige, måste ledamoten eller dess ersättare i kommunfullmäktige 
närvara vid minst hälften av kommunfullmäktiges sammanträden för att vara 
berättigad grundstödet. 
 
Arbetsutskottet bifaller Stefan Svenssons (S) yrkande. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut efter arbetsutskottets behandling. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige  
1. antar Regler för kommunalt partistöd, samt 
2. beslutar att reglerna börjar gälla från och med 1 januari 2015. 

Kommunfullmäktiges behandling 

Yrkanden 
Andreas Brorsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige  
1. antar Regler för kommunalt partistöd enligt bilaga, samt 
2. beslutar att reglerna börjar gälla från och med 1 januari 2015. 
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Kommunfullmäktige 2014-09-18 § 88 Dnr KS 2014/150 

Arvoden och ersättningar till kommunalt förtroendevalda 2015-2018 

Ärendebeskrivning 

Inför den nya mandatperioden har kommunledningskontoret tagit fram förslag till 
arvoden och ersättningar till kommunalt förtroendevalda 2015-2018. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige  
1. antar arvoden och ersättningar till kommunalt förtroendevalda 2015-2018, samt 
2. beslutar att bestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2015. 

Arbetsutskottets behandling 

Yrkanden 
Katarina Hansson (S) föreslår att arbetsutskottet ska anta reglerna för arvoden och 
ersättningar till kommunalt förtroendevalda 2015-2018, förutom delen "övriga 
uppdrag med fast arvode" under paragraf tre "årsarvoden" i bilaga 1.  
 
Arbetsutskottet bifaller Katarina Hanssons (S) yrkande. 
 
Katarina Hansson (S) föreslår att arbetsutskottet beslutar enligt punkten "övriga 
uppdrag med fast arvode" under paragraf tre "årsarvoden" i bilaga 1 med ändringen 
att gruppledare byts ut till andre vice ordförande. Denna ändring ska även gälla på alla 
stycken i texten där detta förekommer. 
 
Arbetsutskottet bifaller Katarina Hanssons (S) förslag. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut efter arbetsutskottets behandling. 
 
Christina Örnebjär (FP) och Mats Hellgren (M) deltar inte i beslutet gällande "övriga 
uppdrag med fast arvode" under paragraf tre "årsarvoden" i bilaga 1 

Kommunstyrelsens behandling 

Yrkanden 
Katarina Hansson (S) föreslår ett tillägg till ärendet, att ersättningar för barntillsyn höjs 
från 0.14 procent till 0.20 procent av grundbeloppet. 
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Kommunstyrelsen bifaller Katarina Hanssons (S) förslag.  
 
Ajournering 
Mats Hellgren (M) begär 5 minuters ajournering för samtliga ledamöter från 
oppositionen (M, FP, C, KD, MP). 
 
Ordförande Katarina Hansson (S) godkänner Mats Hellgrens (M) begäran. Mötet 
ajourneras i 5 minuter. 
 
Mats Hellgren (M), Margareta Engman (M), Christina Örnebjär (FP), Jan Engman (C), 
Per Holm (KD) och Mats Gunnarsson (MP) deltar inte i beslutet för avvaktan till 
kommunfullmäktiges sammanträde. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt förslag till beslut efter kommunstyrelsens behandling. 
 
Mats Hellgren (M), Margareta Engman (M), Christina Örnebjär (FP), Jan Engman (C), 
Per Holm (KD) och Mats Gunnarsson (MP) deltar inte i beslutet för avvaktan till 
kommunfullmäktiges sammanträde. 

Kommunfullmäktiges behandling 

Yrkanden 
Katarina Hansson (S) yrkar på att stryka fotnot 3 på sida 7 i Arvoden och ersättningar 
till kommunalt förtroendevalda 2015-2018 samt i övrigt bifall till kommunstyrelsens 
förslag.  
 
Mats Gunnarsson (MP) yrkar i första hand på återremiss av ärendet med hänvisning till 
den korta beredningstiden.  
 
Mats Gunnarsson (MP) yrkar i andra hand följande: 
1. arvode för vice ordförande i revisionen ska vara 12 % samt att ledamot i revisionen 
ska ha 7 %, 
2. arvode för 2:e vice ordförande i Nämnd för livslångt lärande samt Socialnämnden 
ska vara 40 %, 
3. arvode för ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott ska vara 10 %, 
4. arvode för 1:e vice ordförande i kommunala bolag ska vara 10 %. 
 
Elisabet Berglund (V) yrkar bifall till Mats Gunnarssons (MP) återremissyrkande.  
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Tony Larsson Malmberg (FP) yrkar bifall till Mats Gunnarssons (MP) återremissyrkande. 
 
Mats Hellgren (M) yrkar bifall til Katarina Hanssons (S) yrkande. 
 
Torbjörn Ahlin (C) yrkar bifall till Mats Gunnarssons (MP) återremissyrkande. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Mats Gunnarssons (MP) yrkande om återremiss mot avslag och 
finner efter votering majoritet för avslag till återremissen. 
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Mats Gunnarssons (MP) andra 
yrkande och finner majoritet för kommunstyrelsens förslag. 
Ordförande ställer Katarina Hanssons (S) yrkande avslag och finner majoritet för 
Katarina Hanssons (S) förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige  
1. antar Arvoden och ersättningar till kommunalt förtroendevalda 2015-2018 enligt 
bilaga med gjorda ändringar, samt 
2. beslutar att bestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2015. 

Reservationer 

Elisabet Berglund (V), Denis Nilsson (V), Mats Gunnarsson (MP), Carina Riberg (MP, 
Torbjörn Ahlin (C), Per-Arne Mårstad (C), Anette Friman, (C), Christina Örnebjär (FP), 
Tony Larsson Malmberg (FP), Siv Jerlström (KD), Raymonda Kourie (KD) och Per-Åke 
Ringhald (SD) reserverar sig till förmån för Mats Gunnarssons (MP) förslag. 
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Kommunfullmäktige 2014-09-18 § 89 Dnr KS 2013/87 

Svar - motion om utredning av IT-enheten 

Ärendebeskrivning 

Socialdemokraterna genom Björn Eriksson har inkommit med en motion om 
IT-enhetens verksamhet och om kommunens förvaltningars verksamhet anser att de 
får den hjälp och service de behöver. Motionären föreslår att en extern utredning 
genomförs på IT-enheten, dess verksamhet och uppdrag. 
 
Tidigare har en granskning av IT-enheten har genomförts av KPMG på uppdrag av de 
kommunala revisorerna. Syftet med granskningen var att utreda IT-funktionen och 
göra en bedömning om organisation och arbetssätt fungerar enligt uppdrag och 
förväntning på leverans. Utredningen pekade bland annat på brist i styrningen samt 
brist på samsyn mellan IT-enheten och verksamheterna i kommunen. 
 
Sogetis har därefter utrett verksamhetens syn på IT-verksamheten. 
Sogeti identifierar ett antal problemområden. Dessa har efter en analys sammanfattats 
i tre problemområden: 
Definitionen av IT-verksamheten  
Bristande processer  
Bristande ledning och styrning  
 
Således visar båda utredningarna på ungefär samma förbättringsområden. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige 
1.bifaller motionen, samt 
2 ger kommunstyrelsen i uppdrag: 
 
att besluta om erforderliga kommunövergripande styrdokument som tydligt definierar 
IT-enhetens roll i kommunens verksamhetsutveckling utifrån medborgarperspektivet, 
 
att uppdra åt kommundirektören att anpassa IT-enhetens arbetssätt utifrån IT:s nya 
roll enligt gällande styrdokument, 
 
att uppdra åt kommundirektören att identifiera, beskriva och fastställa de processer i 
samtliga kommunens verksamheter som sker med stöd av IT i syfte att säkra 
verksamhetens kvalitet och nå målen i Kumla kommuns vision 2025, samt 
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att uppdra åt kommundirektören att se över IT-enhetens ledning och styrning med 
målet om en lärande organisation som arbetar mot Kumla kommuns Vision 2025 samt 
övriga styrdokument. 

Arbetsutskottets behandling 

Yrkanden 
Katarina Hansson (S) yrkar på att motionen ska anses som besvarad. 
 
Arbetsutskottet bifaller yrkandet. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige 
1.anser motionen som besvarad, samt 
2 ger kommunstyrelsen i uppdrag: 
 
att besluta om erforderliga kommunövergripande styrdokument som tydligt definierar 
IT-enhetens roll i kommunens verksamhetsutveckling utifrån medborgarperspektivet, 
 
att uppdra åt kommundirektören att anpassa IT-enhetens arbetssätt utifrån IT:s nya 
roll enligt gällande styrdokument, 
 
att uppdra åt kommundirektören att identifiera, beskriva och fastställa de processer i 
samtliga kommunens verksamheter som sker med stöd av IT i syfte att säkra 
verksamhetens kvalitet och nå målen i Kumla kommuns vision 2025, samt 
 
att uppdra åt kommundirektören att se över IT-enhetens ledning och styrning med 
målet om en lärande organisation som arbetar mot Kumla kommuns Vision 2025 samt 
övriga styrdokument. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt arbetsutskottets förslag. 

Kommunfullmäktiges behandling 

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

Kommunfullmäktige  
1 anser motionen som besvarad, samt  
2 ger kommunstyrelsen i uppdrag: 
- att besluta om erforderliga kommunövergripande styrdokument som tydligt 
definierar IT-enhetens roll i kommunens verksamhetsutveckling utifrån 
medborgarperspektivet, 
- att uppdra åt kommundirektören att anpassa IT-enhetens arbetssätt utifrån IT:s nya 
roll enligt gällande styrdokument, 
- att uppdra åt kommundirektören att identifiera, beskriva och fastställa de processer i 
samtliga kommunens verksamheter som sker med stöd av IT i syfte att säkra 
verksamhetens kvalitet och nå målen i Kumla kommuns vision 2025, samt 
- att uppdra åt kommundirektören att se över IT-enhetens ledning och styrning med 
målet om en lärande organisation som arbetar mot Kumla kommuns Vision 2025 samt 
övriga styrdokument. 
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Kommunfullmäktige 2014-09-18 § 90 Dnr KS 2014/718 

Svar på interpellation 

Ärendebeskrivning 

Mats Gunnarsson (MP) har inkommit med en interpellation till kommunstyrelsens 
ordförande Katarina Hansson (S) angående Kumla kommuns miljöarbete. Mats 
Gunnarsson (MP) har ställt följande frågor till Katarina Hansson (S): 
 
1. Varför har Kumla kommun inte besvarat enkäten från naturskyddsföreningen? 
2. Har kommunledningen tagit del av resultaten och analyserat dem? 
3. Vilka åtgärder planeras för att Kumla inte ska halka efter på miljöområdet? 
 
Katarina Hansson (S) lämnar svar på interpellationen. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige frångår ärendet. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige frångår ärendet. 
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Kommunfullmäktige 2014-09-18 § 91 Dnr KS 2014/630 

Medborgarförslag - Farthinder på Järnvägsgatan i korsningen 
Annebergsgatan/Järnvägsgatan. 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag har inkommit där det föreslås farthinder på Järnvägsgatan i 
korsningen Annebergsgatan/Järnvägsgatan. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till miljö- och byggnadsnämnden 
för besvarande. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till miljö- och byggnadsnämnden 
för besvarande. 
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Kommunfullmäktige 2014-09-18 § 92 Dnr KS 2014/666 

Medborgarförslag rörande val av träd vid Kumla sjöpark 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag har inkommit angående träden vid Kumla sjöpark. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden för 
besvarande. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden för 
besvarande. 
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Kommunfullmäktige 2014-09-18 § 93 Dnr KS 2014/678 

Medborgarförslag angående en på- och avfart till motorvägen i Åbytorp 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag har inkommit angående en önskad på- och avfart till motorvägen 
i Åbytorp. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 
beredning. Ärendet ska sedan besvaras av kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 
beredning. Ärendet ska sedan besvaras av kommunfullmäktige. 
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Kommunfullmäktige 2014-09-18 § 94 Dnr KS 2014/703 

Medborgarförslag omläggning av bussväg för buss 701 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag har inkommit där det föreslås en omläggning av bussväg för buss 
701. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 
besvarande. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 
besvarande. 
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Kommunfullmäktige 2014-09-18 § 95 Dnr KS 2014/702 

Medborgarförslag container för kompost 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag har inkommit där det föreslås att containrar för kompost ställs ut 
i varje villaområde. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 
besvarande. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 
besvarande. 
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Kommunfullmäktige 2014-09-18 § 96 Dnr  

Valärenden 

Ärendebeskrivning 

Anna Otterström (FP) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot i 
gymnasienämnden. 
Folkpartiet har inkommit med ett förslag att Filip Lindvall (FP) ska ersätta Anna 
Otterstöm (FP) som ledamot i gymnasienämnden. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige  
beviljar Anna Otterström (FP) begäran om entledigande som ledamot i 
gymnasienämnden.  
beviljar Elin Riberg (MP) begäran om entledigande som ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden samt i gymnasienämnden.  
beviljar Jakob Holm (KD) begäran om entledigande som ledamot i kultur- och 
fritidsnämnden.  
 
utser Filip Lindvall (FP) till ledamot i gymnasienämnden som längst till 31 december 
2014 efter Anna Otterström (FP) .  
utser Ewa Möller (MP) till ledamot i barn- och utbildningsnämnden som längst till 31 
december 2014 efter Elin Riberg (MP).  
utser Alexander Wallin (MP) till ledamot i gymnasienämnden som längst till 31 
december 2014 efter Elin Riberg (MP).  
utser Bernt Sköld (KD) till ledamot i kultur- och fritidsnämnden som längst till 31 
december 2014 efter Jakob Holm (KD). 
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Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige  
-beviljar Anna Otterström (FP) begäran om entledigande som ledamot i 
gymnasienämnden.  
-beviljar Elin Riberg (MP) begäran om entledigande som ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden samt i gymnasienämnden.  
-beviljar Jakob Holm (KD) begäran om entledigande som ledamot i kultur- och 
fritidsnämnden.  
 
-utser Filip Lindvall (FP) till ledamot i gymnasienämnden som längst till 31 december 
2014 efter Anna Otterström (FP) .  
-utser Ewa Möller (MP) till ledamot i barn- och utbildningsnämnden som längst till 31 
december 2014 efter Elin Riberg (MP).  
-utser Alexander Wallin (MP) till ledamot i gymnasienämnden som längst till 31 
december 2014 efter Elin Riberg (MP).  
-utser Bernt Sköld (KD) till ledamot i kultur- och fritidsnämnden som längst till 31 
december 2014 efter Jakob Holm (KD). 
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Kommunfullmäktige 2014-09-18 § 97 Dnr KS 2014/744 

Extraärende - Förvärv av fastigheten Arbetaren 1 

Ärendebeskrivning 

Köpekontrakt har upprättats där Kumla kommun köper fastigheten Kumla Arbetaren 1, 
Magasinsgatan 19 och 12. Fastigheten består av två delar:  
del 1, 4923 kvm, Magasinsgatan 19, är bebyggd med en industribyggnad,  
del 2, 2529 kvm, Magasinsgatan 12, utgör obebyggd mark för industriändamål.  
 
Fastigheten är taxerad som industrifastighet, textil- och beklädnadsindustri (424) och 
har ett taxeringsvärde år 2013 på 3 129 000 kr varav byggnadsvärde 2 384 000 kr. 
Köpesumman uppgår till 3 800 000 kr.  
 
Fastigheten är belägen intill järnvägsspår Hallsberg/Örebro samt Kvarntorps 
industrispår. Enligt kommunens strategiska planering kommer området över tid att 
nyttjas för annat än industriändamål.  
 
Köpekontraktet gäller under förutsättning att det godkänns av kommunfullmäktige. 
 
Kommunstyrelsen behandlar ärendet innan kommunfullmäktiges sammanträde. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige  
1. godkänner köpekontraktet gällande fastigheten Kumla Arbetaren 1, samt 
2. anslår i investeringsbudgeten 3 800 000 kr för ovanstående fastighetsförvärv. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige  
1. godkänner köpekontraktet gällande fastigheten Kumla Arbetaren 1, samt 
2. anslår i investeringsbudgeten 3 800 000 kr för ovanstående fastighetsförvärv. 

 


