
 
 

Protokoll 2014-12-15 

Kommunfullmäktige KS 2013/1442 

 

 

 

 Kommunfullmäktige 
 
Plats och tid Kumla Folkets Hus, Teatern, 2014-12-15 klockan 13:00-17:35 

Ajournering kl 14:40-15:05 samt 16:27-16:32 
 
Beslutande Katarina Hansson S   
 Andreas Brorsson S   
 Gunnel Kask S   
 Stefan Svensson S   
 Annica Moberg S   
 Eva Palmqvist S   
 Dan-Åke Moberg S Ordförande  
 Jeanette Widström S   
 Lars Malmberg S   
 Annica Sjöqvist S   
 Carl-Gustav Thunström S   
 Anna Brorsson S   
 Thomas Andersson S   
 Carina Bäck S   
 Peter Franzen S   
 Marianne Arvidsson S   
 Roger Arvidsson S   
 Oskar Svärd M   
 Mats Hellgren M   
 Marina Andersson M   
 Margareta Engman M   
 Göran Andersson M   
 Jens Björkander M   
 Åsa Windahl Alin M 1:e vice ordförande  
 Thomas Vuolo M   
 Veronica Svanberg SD   
 Madeleine Fernström SD   
 Christian Hjertberg SD   
 Josephine Svanberg SD   
 Christina Örnebjär FP   
 Kajsa Rosén FP   
 Tony Larsson Malmberg FP 2:e vice ordförande  
 Isac Svanberg FP   
 Magnus Ivarsson FP   
 Jan Engman C   
 Cristoffer Stockman C   
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 Camilla Valfridsson KD   
 Per Holm KD   
 Carina Riberg MP   
 Staffan Göransson V   
 Lena Rosborg V   
 
Tjg ersättare Majeed Ahmad Rauf S  
 Torbjörn Ahlin C  
 Mats Gunnarsson MP §§ 141-144 
 Elin Riberg MP §§ 145-165 
 
Närv, ej tjg ers Ing-Marie Andersson S  
 Ellinor Falk S  
 Erik Jönsson S  
 Kent Palmqvist S  
 Mats Andersson M  
 Barbro Janzén M  
 Lennarth Helgesson M  
 Christian Lahesalu FP  
 Ida Andersson FP  
 
Övr närv. Hultgren, Johan  
 
Frånvarande Björn Grönqvist S Ledamot  
 Per-Åke Ringhald SD Ledamot  
 Anna Markström C Ledamot  
 Britt Eklöf MP Ledamot  
 
 

 

 
 
Sekreterare:  

Malin Tinjan 

§§ 141-165 

   
Ordförande: 
 

______________________________ 
Dan-Åke Moberg (S) 

Justeras:   
______________________________  
Anna Brorsson (S) 
 
 
______________________________  
Lena Rosborg (V) 
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_____________________________________________________________________________________ 
 

Anslag/Bevis Kumla kommun 

 
Protokollet är justerat 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
 
Styrelse/Nämnd Kommunfullmäktige 
  
Sammanträdesdatum 2014-12-15 
 
Datum för uppsättande 2014-12-17 Datum för nedtagande 2015-01-07 
 
Förvaringsplats Kommunledningskontoret, kansliavdelningen 
  
Underskrift ……………………………………….. 

Malin Tinjan 
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Kommunfullmäktige 2014-12-15 § 141 Dnr  

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

Ärendebeskrivning 

Förslag på justerare är (S) och (C), förslag på ersättande justerare är (S) och (M).  
 
Förslag på tid för protokollsjustering är xx den xx december kl 8.00 i rum Kumla, 
stadshuset. 

Kommunfullmäktiges behandling 

Yrkanden 
Ordförande yrkar på att kommunfullmäktige väljer Anna Brorsson (S) och Camilla 
Valfridsson (KD) med Tomas Voulo (M) och Lena Rosborg (V) som ersättare, att jämte 
ordföranden justera dagens protokoll. Justeringen sker i rum Kumla i stadshuset 
onsdagen den 17 december kl. 08.00. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige väljer Anna Brorsson (S) och Camilla Valfridsson (KD) med Tomas 
Voulo (M) och Lena Rosborg (V) som ersättare, att jämte ordföranden justera dagens 
protokoll. Justeringen sker i rum Kumla i stadshuset onsdagen den 17 december kl. 
08.00. 
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Kommunfullmäktige 2014-12-15 § 142 Dnr KS 2014/1053 

Inkomna rapporter och skrivelser 

Ärendebeskrivning 

Revisionen har över sänt två granskningsrapporter till kommunfullmäktige för 
kännedom. Revisionsrapport avseende Granskning av uppföljning av tidigare 
granskning samt den interna kontrollen avseende kommunens fordon. 
Revisionsrapport avseende Måltidsverksamheten. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna. 



Kommunfullmäktige Protokoll 2014-12-15 

 KS 2013/1442 

 

______________________________________________________________________________ 

Justeringssign Utdragsbestrykande 

  6 

 

 

Kommunfullmäktige 2014-12-15 § 143 Dnr  

Nya interpellationer och frågor 

Ärendebeskrivning 

Staffan Göransson (V) och Lena Rosborg (V) har inkommit med en interpellation till 
socialnämndens ordförande Gunnel Kask (S) gällande tiggarna i Kumla.  
 
Interpellationen lyder: 
 
Har socialförvaltningen tagit kontakt med, och bjudit in dessa människor som tigger för 
att inleda en dialog om deras situation?  
 
Vad är socialnämnden-socialförvaltningen beredd att göra utifrån vad en eventuell 
dialog kan ge, för att medmänniskorna inte ska tvingas till att tigga på olika platser i 
kommunen för att överhuvudtaget överleva? Detta utifrån Kapitel 4 - Rätten till 
bistånd i Socialtjänstlagen?  
 
Ställer kommunen upp med nödbostäder till dessa människor som befinner sig i denna 
omänskliga situation? (Enligt uppgift från en av människorna som tigger, då bor dom 
tre personer i en personbil). 
 
Känner socialförvaltningen till om det finns barn inblandade i denna hemska tiggeri 
situation och om så är fallet, hur många rör det sig om? 
 
Gunnel Kask (S) svarar på interpellationen under punkt 15. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige frångår ärendet. 

Kommunfullmäktiges behandling 

Yrkanden 
Ordförande yrkar på att kommunfullmäktige tar anmälan av interpellation till 
protokollet. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tar anmälan av interpellation till protokollet. 
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Kommunfullmäktige 2014-12-15 § 144 Dnr KS 2014/732 

Budget 2015 med flerårsplan 2016-2017 

Ärendebeskrivning 

Budgetberedningen har avlämnat ett förslag till budget 2015 och flerårsplan 
2016-2017. Investeringsnivån uppgår till 137,1 mnkr år 2015, 166,5 mnkr år 2016 och 
92,6 mnkr år 2017 (investeringsplanen i detalj framgår av bilaga 1 i 
budget-dokumentet). De största investeringsprojekten under planperioden är 
renoveringen av Vialundsskolan och Kumlahallen samt byggandet av ett nytt 
äldreboende. Vidare framgår av budgetberedningens förslag att kommunens 
budgeterade resultat uppgår till 4,4 mnkr år 2015, 12,7 mnkr år 2016 och 10,7 mnkr år 
2017. Den budgeterade resultatnivån ligger under kommunfullmäktiges finansiella mål 
om att resultatet ska uppgå till minst 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag, 
vilket motsvarar ca 20 mkr. Den låga resultatnivån innebär att kommunen inte har 
något större utrymme att möta eventuella underskott i nämndernas verksamheter 
nästa år eller försämrade prognoser på skatteunderlagets utveckling. Totalt ökar 
verksamhetens nettokostnader med 40,7 mnkr mellan budget 2014 och 2015. I 
kostnadsökningen ligger kompensation för pris- och löneökningar av befintlig 
verksamhet, ökade avskrivningar samt riktade satsningar (verksamhetsförändringar) på 
9,8 mkr (en översikt av satsningarna framgår av bilaga 2 i budgetdokumentet). I och 
med att investeringsnivån kraftigt överstiger avskrivningarna i kombination med lågt 
budgeterade överskott i driftbudgeten bedöms ett upplåningsbehov uppstå på 75 
mnkr under planperioden. Kommunens totala låneskuld beräknas därmed uppgå till 
175 mnkr. Som en konsekvens av detta bedöms kommunens soliditet sjunka med 4,3 
procentenheter till 70,8% vid planperiodens slut. Kommunfullmäktiges mål om att 
Kumla kommuns soliditet ska överstiga genomsnittet för landets kommuner kommer 
emellertid att uppnås. Under nästkommande år kommer kommunens finansiella mål 
att ses över. Förslag på revideringar kommer att redovisas för kommunfullmäktige 
under våren 2015. 

Arbetsutskottets behandling 

Yrkanden 
Ordförande yrkar på att kommunfullmäktige 
1. antar Budget 2015 med flerårsplan 2016-2017. 
2. fastställer låneramen för långfristig upplåning till totalt 175 mnkr under år 2015.  
3. fastställer riktlinjer för ekonomiskt styrning enligt bilaga 3 i budgetdokumentet.  
4. beslutar att förbrukningsavgifterna i va-taxan för 2015 lämnas oförändrade.  
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Ordförande uppdrar till kommunledningskontoret att revidera förslag till budget 2015 
till kommunstyrelsens sammanträde 3 december utifrån diskussion på 
kommunstyrelsen arbetsutskott. 
 
Christina Örnebjär (FP) avstår från att delta i beslutet med hänvisning till eget 
kommande budgetförslag. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige 
1. antar Budget 2015 med flerårsplan 2016-2017. 
2. fastställer låneramen för långfristig upplåning till totalt 175 mnkr under år 2015.  
3. fastställer riktlinjer för ekonomiskt styrning enligt bilaga 3 i budgetdokumentet.  
4. beslutar att förbrukningsavgifterna i va-taxan för 2015 lämnas oförändrade. 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar åt kommunledningskontoret att revidera 
förslag till budget 2015 till kommunstyrelsens sammanträde 3 december utifrån 
diskussion på kommunstyrelsen arbetsutskott. 

Kommunstyrelsens behandling 

Yrkanden 
Christina Örnebjär (FP) yrkar bifall till Folkpartiets budgetförslag. 
 
Per Holm (KD) yrkar bifall till Centerpartiets och Kristdemokraternas budgetförslag. 
 
Carina Riberg (MP) yrkar bifall till Miljöpartiets budgetförslag. 
 
Annica Moberg (S) föreslår att Vänsterpartiets budgetförslag tas med i 
kommunstyrelsens behandling. 
 
Kommunstyrelsen bifall Annica Mobergs (S) förslag.  
 
Katarina Hansson (S) föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt följande fem 
punkter:  
1. antar förslag till budget för år 2015 och flerårsplan 2016-2017,  
2. fastställer låneramen för långfristig upplåning till totalt 175 mnkr under år 2015,  
3. fastställer riktlinjer för ekonomisk styrning enligt bilaga 3 i budgetdokumentet,  
4. fastställer uppföljningsmått dess vikt och målvärden enligt bilaga 4 i 
budgetdokumentet, samt  
5. beslutar att förbrukningsavgifterna i va-taxan för 2015 lämnas oförändrade. 
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Propositionsordning 
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller de delar av budgeterna där 
partierna är överens. 
 
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.  
 
Ordföranden ställer Vänsterpartiets budgetförslag mot Centerpartiets och 
Kristdemokraternas budgetförslag. 
Ordföranden finner att Centerpartiets och Kristdemokraternas budgetförslag har 
vunnit majoritet. 
 
Ordföranden ställer Miljöpartiets budgetförslag mot Centerpartiets och 
Kristdemokraternas budgetförslag. 
Ordföranden finner att Centerpartiets och Kristdemokraternas budgetförslag har 
vunnit majortiet. 
 
Ordföranden ställer Centerpartiets och Kristdemokraternas budgetförslag mot 
Folkpartiets budgetförslag. 
Ordföranden finner att Centerpartiets och Kristdemokraternas budgetförslag har 
vunnit majoritet. 
 
Ordföranden ställer Centerpartiets och Kristdemokraternas budgetförslag mot 
Socialdemokraternas och Moderaternas budgetförslag. 
Ordföranden finner att Socialdemokraternas och Moderaternas budgetförslag har 
vunnit majoritet. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige 
1. antar förslag till budget för år 2015 och flerårsplan 2016-2017,  
2. fastställer låneramen för långfristig upplåning till totalt 175 mnkr under år 2015,  
3. fastställer riktlinjer för ekonomisk styrning enligt bilaga 3 i budgetdokumentet, 
4. fastställer uppföljningsmått, dess vikt och målvärden enligt bilaga 4 i 
budgetdokumentet, samt 
5. beslutar att förbrukningsavgifterna i va-taxan för 2015 lämnas oförändrade. 
 
Christina Örnebjär (FP), Jan Engman (C), Per Holm (KD) och Carina Riberg (MP) 
reserverar sig mot Socialdemokraternas och Moderaternas budgetförslag till förmån 
för respektive partiers budgetförslag. 

Kommunfullmäktiges behandling 
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Ekonomichef Johan Hultgren inleder med en föredragning av ärendet.  
 
Yrkanden 
Katarina Hansson (S), Mats Hellgren (M), Andreas Brorsson (S), Annica Moberg (S), 
Gunnel Kask (S), Stefan Svensson (S) och Marina Andersson (M) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Christina Örnebjär (FP), Magnus Ivarsson (FP), Tony Larsson Malmberg (FP) och Isac 
Svanberg (FP) yrkar bifall till Folkpartiets budgetförslag.  
 
Jan Engman (C), Per Holm (KD) yrkar bifall till Centerpartiets och Kristdemokraternas 
budgetförslag.  
 
Carina Riberg (MP) och Mats Gunnarsson (MP) yrkar bifall till Miljöpartiets 
budgetförslag. 
 
Staffan Göransson (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets budgetförslag. 
 
Katarina Hansson (S) yrkar på att budget för Generella stadsbidrag och utjämning samt 
nämndernas rambudgetar minskas med 2.8 mnkr i kommunstyrelsens förslag. 
 
Annica Moberg (S) yrkar på att inom budget för nämnd för livslångt lärande stryka 2 
mnkr för lönestrategiska satsningar och istället anslå 2 mnkr för barn i behov av särskilt 
stöd i kommunstyrelsens förslag. 
 
Carl Gustav Thunström (S) yrkar på att i budgeten under rubrik 
Samhällsbyggnadsnämnd och Myndighetsnämnd, Verksamhetsbeskrivning (s. 25) 
andra stycket, sist i meningen stryka "mot enskild" i kommunstyrelsens förslag.  
 
Stefan Svensson (S) och Marina Andersson (M) yrkar bifall till Annica Mobergs (S) 
förslag om att omfördela 2 mnkr inom nämnd för livslångt lärande.  
 
Mats Hellgren (M), Andreas Brorsson (S), Gunnel Kask (S), Stefan Svensson (S) och 
Marina Andersson (M) yrkar bifall till Katarina Hanssons (S) yrkande om att stryka 2.8 
mnkr från generella stadsbidrag och nämndernas rambudgetar.  
 
 
Propositionsordning 
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige bifaller de delar av budgeten där 
partierna är överens. 
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Kommunfullmäktige bifaller ordförandens förslag.  
 
Ordföranden ställer Vänsterpartiets budgetförslag mot Centerpartiets och 
Kristdemokraternas budgetförslag. 
Ordföranden finner majoritet för Centerpartiets och Kristdemokraternas 
budgetförslag. 
 
Ordföranden ställer Centerpartiets och Kristdemokraternas budgetförslag mot 
Miljöpartiets budgetförslag. 
Ordföranden finner majoritet för Centerpartiets och Kristdemokraternas 
budgetförslag. 
 
Ordföranden ställer Centerpartiets och Kristdemokraternas budgetförslag mot 
Folkpartiets budgetförslag. 
Ordföranden finner majoritet för Folkpartiets budgetförslag. 
 
Ordföranden ställer Socialdemokraternas och Moderaternas budgetförslag mot 
Folkpartiets budgetförslag. 
Ordföranden finner majoritet för Socialdemokraternas och Moderaternas 
budgetförslag. 
 
Ordförande ställer Katarina Hanssons (S) yrkande om att stryka 2.8 mnkr mot avslag 
och finner majoritet för Katarina Hanssons (S) förslag. 
 
Ordförande ställer Annica Mobergs (S) yrkande om att omfördela 2 mnkr inom ram 
mot avslag och finner majoritet för Annica Mobergs (S) förslag.  
 
Ordförande ställer Carl-Gustav Thunströms (S) yrkande om att stryka "mot enskild" 
mot avslag och finner majoritet för Carl-Gustav Thunströms (S) förslag.  
 
Ordförande ställer punkterna 2-5 i kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner 
majoritet för kommunstyrelsens förslag. 
 

 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige 
1. antar förslag till budget för år 2015 och flerårsplan 2016-2017,  
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2. fastställer låneramen för långfristig upplåning till totalt 175 mnkr under år 2015,  
3. fastställer riktlinjer för ekonomisk styrning enligt bilaga 3 i budgetdokumentet, 
4. fastställer uppföljningsmått, dess vikt och målvärden enligt bilaga 4 i 
budgetdokumentet, samt 
5. beslutar att förbrukningsavgifterna i va-taxan för 2015 lämnas oförändrade. 
 
Kommunfullmäktige minskar nämndernas rambudgetar med 2.8 mnkr samt minskar 
budget för Generella statsbidrag och utjämning med 2.8 mnkr. 
Kommunfullmäktige omfördelar inom budgetram för nämnd för livslångt lärande 
2mnkr från lönestrategiska satsningar till barn i behov av särskilt stöd. 
Kommunfullmäktige stryker "mot enskild" sist i meningen, andra stycket under rubrik 
Samhällsbyggnadsnämnd och Myndighetsnämnd, Verksamhetsbeskrivning. 
 
Veronica Svanberg (SD), Josephine Svanberg (SD), Madeleine Fernström (SD) samt 
Christian Hjertberg (SD) avstår från att delta i besluten. 

Reservationer 

Christina Örnebjär (FP), Kajsa Rosén (FP), Tony Larsson Malmberg (FP) Isac Svanberg 
(FP) samt Magnus Ivarsson (FP) reserverar sig mot Socialdemokraternas och 
Moderaternas budgetförslag till förmån för eget budgetförslag. 
 
Jan Engman (C), Torbjörn Ahlin (C), Cristoffer Stockman (C), Camilla Valfridsson (KD) 
samt Per Holm (KD)reserverar sig mot Socialdemokraternas och Moderaternas 
budgetförslag till förmån för eget budgetförslag. 
 
Carina Riberg (MP) reserverar sig mot Socialdemokraternas och Moderaternas 
budgetförslag till förmån för eget budgetförslag. 
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Kommunfullmäktige 2014-12-15 § 145 Dnr KS 2014/370 

Bolagsordning Örebro Läns Flygplats 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-18 om att anta ny bolagsordning för Örebro 
Läns Flygplats AB.  
Bolagsordningen anger i § 9 att styrelsen ska bestå av högst 9 och lägst 3 ledamöter 
med högst 2 suppleanter för dem. Vidare anges att 3 ledamöter och 1 suppleant utses 
av kommunfullmäktige i Örebro, 3 ledamöter och 1 suppleant utses av 
landstingsfullmäktige i Örebro, 1 ledamot utses av kommunfullmäktige i Karlskoga, 1 
ledamot utses av kommunfullmäktige i Kumla och övrig ledamot väljs årligen på 
årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.  
 
Eftersom samtliga ledamöter enligt lag måste utses av kommunfullmäktige eller 
landstingsfullmäktige i helägda kommunala/landstingsägda bolag förslås att 
bestämmelsen korrigeras till att 3 ledamöter och 1 suppleant utses av 
kommunfullmäktige i Örebro, 4 ledamöter och 1 suppleant utses av 
landstingsfullmäktige i Örebro, 1 ledamot utses av kommunfullmäktige i Karlskoga och 
1 ledamot utses av kommunfullmäktige i Kumla. Detta överensstämmer med 
aktieägaravtalet mellan parterna och de val som tidigare beslutats om, vilket inte har 
varit avsikten att ändra i den nya bolagsordningen. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar bolagsordning för Örebro Läns Flygplats AB enligt bilaga 
(handling #14 KS2014/370). 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar bolagsordning för Örebro Läns Flygplats AB enligt bilaga 
(handling #14 KS2014/370). 
 
Carina Riberg (MP) avstår från att delta i beslutet. 
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Kommunfullmäktige 2014-12-15 § 146 Dnr KS 2014/985 

KumBro Utveckling AB - ändring av bolagsordning 

Ärendebeskrivning 

KumBro Utveckling AB ägs till 80 % av Örebro Rådhus AB och till 20 % av Kumla 
kommun. Bolaget äger aktierna i KumBro Vind AB, KumBro Stadsnät AB och 50 % av 
aktierna i Biogasbolaget i Mellansverige AB. Bolaget ska enligt bolagsordningen § 4 
”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 kommunerna inom energi och teknisk försörjning.”  
 
Bolagsordningen anger i § 8 att styrelsen ska bestå av 12 ledamöter med 7 
suppleanter. De uppgifter som ankommer på Bolaget – dvs. att handha själva ägandet 
av dotterbolagen, samordna informationsutbytet mellan dotterbolagen och utveckla 
nya projekt som ska hanteras av dotterbolagen – bedöms av kommunledningskontoret 
och bolagets ledning kunna hanteras med färre ledamöter än i nuvarande styrelse.  
 
Därför föreslås att bolagsordningens § 8 ändras på så vis att bolagets styrelse ska bestå 
av 7 ledamöter med 4 suppleanter, att kommunfullmäktige i Örebro utser 4 av 
ledamöterna och 3 av suppleanterna och att kommunfullmäktige i Kumla utser 3 av 
ledamöterna och 1 av suppleanterna. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar bolagsordningen med förändringen i paragraf 8 att bolagets 
styrelse består av 7 ledamöter med 4 suppleanter där kommunfullmäktige i Örebro 
utser 4 av ledamöterna och 3 av suppleanterna och kommunfullmäktige i Kumla utser 
3 av ledamöterna och 1 av suppleanterna. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt förslag till beslut. 
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Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar bolagsordningen med förändringen i paragraf 8 att bolagets 
styrelse består av 7 ledamöter med 4 suppleanter där kommunfullmäktige i Örebro 
utser 4 av ledamöterna och 3 av suppleanterna och kommunfullmäktige i Kumla utser 
3 av ledamöterna och 1 av suppleanterna. 
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Kommunfullmäktige 2014-12-15 § 147 Dnr KS 2014/882 

Förändring av taxor och avgifter för Djupadalsbadet 2015 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat om taxor och avgifter gällande Djupadalsbadet 
för år 2015. Beslutet har översänts till kommunfullmäktige för antagande. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar taxor och avgifter gällande Djupadalsbadet för år 2015. 

Kommunstyrelsens behandling 

Jan Engman (C) och Per Holm (KD) deltar inte i beslutet. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt förslag till beslut.  
Jan Engman (C) och Per Holm (KD) deltar inte i beslutet. 

Kommunfullmäktiges behandling 

Yrkanden 
Per Holm (KD) yrkar på att reglerna för lågprisbad (t.o.m kl 14.00) ändras så att 
motionärsbetalande får nyttja bubbelpoolen i äventyrsbadets område.  
 
Stefan Svensson (S) och Elin Riberg (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Christian Hjertberg (SD) yrkar bifall till Per Holms (KD) förslag om att ändra reglerna för 
bubbelpoolens nyttjande för motionärsbetalande.  
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Per Holms (KD) yrkande och finner 
majoritet för kommunstyrelsens förslag. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar taxor och avgifter gällande Djupadalsbadet för år 2015. 

Reservationer 

Per Holm (KD) och Camilla Valfridsson (KD) reserverar sig till förmån för eget förslag. 
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Kommunfullmäktige 2014-12-15 § 148 Dnr KS 2014/968 

Köp av fastigheterna Kumla Willengården 3 och del av Kumla Kumla 9:1 

Ärendebeskrivning 

Köp av fastigheterna Kumla Willengården 3 och del av Kumla Kumla 9:1. 

Förslag till beslut 

1) Kommunfullmäktige godkänner att Kumla Bostäder AB genomför följande köp; 
a) Kumla Willengården 3 för 3 620 000 kronor, 
b) del av Kumla Kumla 9:1 3 400 000 kronor. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1) Kommunfullmäktige godkänner att Kumla Bostäder AB genomför följande köp; 
a) Kumla Willengården 3 för 3 620 000 kronor, 
b) del av Kumla Kumla 9:1 3 400 000 kronor. 
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Kommunfullmäktige 2014-12-15 § 149 Dnr KS 2014/998 

Försäljning del av Kumla 11:29 

Ärendebeskrivning 

Kontrakt har upprättats där kommunen säljer del av fastigheten Kumla Kumla 11:29 till 
Widén & Erikson Byggnads AB. Tomtarealen är ca 5 550 kvm och köpesumman uppgår 
till 2 295 000 kr. Widén & Erikson Byggnads AB ska uppföra bostadsbebyggelse av fyra 
stycken flerfamiljshus med totalt 16 stycken bostadsrättslägenheter och en total 
bostadsarea av 1 392 kvm.  
 
Kontraktet gäller under förutsättning att det godkänns av kommunfullmäktige.  
 
Försäljningen ingår i exploateringsprojektet kv Skäran/Dalagatans bostadsområde. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner kontraktet avseende försäljning av del av fastigheten 
Kumla Kumla 11:29. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner kontraktet avseende försäljning av del av fastigheten 
Kumla Kumla 11:29. 
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Kommunfullmäktige 2014-12-15 § 150 Dnr KS 2014/990 

Markprissättning i Kumla kommun år 2014 

Ärendebeskrivning 

Kumla kommun använder sig av en tvådelad prismodell för att sätta pris på mark vid 
markanvisningsavtal för lokal- och bostadsbebyggelse, dels ett kvadratmeterpris för 
markytan samt ett kvadratmeterpris per beräknad lokal-/bostadsarea. Dessutom är 
Kumla indelad i ett antal områden som i sig genererar den specifika prisnivån per 
kvadratmeter.  
 
Prismodellen är endast tänkt som en grundnivå och är anpassningsbar efter ett antal 
parametrar som kan påverka priset såsom miljöföroreningar, befintliga byggnader som 
behöver rivas, ledningar som ska flyttas osv.  
 
I kommunens industriområden sker prissättningen efter ett kvadratmeterpris för 
markytan som säljs. Även där skiljer sig priset efter vilket område som den blivande 
fastigheten ligger i. Hänsyn kan även tas till vilken storlek och utformning tomten har, t 
ex om tomten är väldigt stor eller om bredden mot gatan skiljer sig i stor omfattning 
mot gängse tomter.  
 
För kommunens småhustomter hanteras prissättningen för sig där kommunstyrelsen 
godkänner tomtpriserna i varje enskilt exploateringsområde. 
 
Bifogat finns karta över Kumla med de olika områdena markerade samt en lista över 
pris per kvadratmeter och ett antal exempel på andra faktorer som kan påverka priset. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta att godkänna prisnivåerna i enlighet med bifogad 
handling i ärendet. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt förslag till beslut. 
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Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta att godkänna prisnivåerna i enlighet med bifogad 
handling i ärendet. 
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Kommunfullmäktige 2014-12-15 § 151 Dnr KS 2014/1015 

Markanvisningsavtal kvarteret Hovslagaren 

Ärendebeskrivning 

KBAB är sedan tidigare ägare till fastigheten Hovslagaren 37 enligt kontrakt tecknat  
2014-11-14. Kommunen är ägare till fastigheterna Kumla 11:1, Hovslagaren 25, 
Hovslagaren 38 och Hovslagaren 39. KBAB avser att uppföra ny bostadsbebyggelse 
inom det område, nedan kallat Markanvisningsområdet, som är gulmarkerat på 
bilagda detaljplanekarta, Bilaga 1. Markanvisningsområdet har en total areal av 3 238 
kvadratmeter.  
Detaljplan är upprättad över området och har vunnit laga kraft den 2014-09-19.  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige i Kumla kommun godkänner Markanvisningsavtal för kvarteret 
Hovslagaren. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige i Kumla kommun godkänner Markanvisningsavtal för kvarteret 
Hovslagaren. 
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Kommunfullmäktige 2014-12-15 § 152 Dnr KS 2014/821 

Verksamhetsberättelse för överförmyndaren avseende 2013 

Ärendebeskrivning 

Överförmyndaren i Kumla kommun överlämnar verksamhetsberättelsen avseende 
2013. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige tar överförmyndaren i Kumla kommuns verksamhetsberättelse 
2013 till protokollet. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tar överförmyndaren i Kumla kommuns verksamhetsberättelse 
2013 till protokollet. 
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Kommunfullmäktige 2014-12-15 § 153 Dnr KS 2014/975 

Avveckling stiftelsen Ida Petterssons minne  

Ärendebeskrivning 

Ida Petterson, Åbytorp, donerade 3 000 kronor år 1963 till dåvarande Kumla 
landskommun. Det finns inga villkor i donationsbrevet om vad pengarna ska gå till. 
Fullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 16 december 1963 att medlen ska 
användas till ”trevnad och förströelse” åt hyresgästerna i Åbytorps pensionärshem. 
Dåvarande drätselkammarens arbetsutskott har därefter i oktober 1969 beslutat att 
tillsvidare uppdra åt Gustav Steen, Åbytorp att varje jul överlämna blommor till 
hyresgästerna. Åbytorps pensionärshem är avvecklat sedan många år tillbaka. Senaste 
utdelningen skedde år 2009 då väntjänsten erhöll 4 000 kronor.  
 
Stiftelsens behållning uppgick vid årsskiftet 2013/2014 till 14 954,29 kronor.  
 
Kommunledningskontoret föreslår att medlen skänks till Väntjänsten i Kumla kommun. 
Väntjänsten i Kumla startade hösten 1989 och drivs av Kumlas pensionärsföreningar 
PRO, SPF och RPG samt Röda korset. Väntjänsten är en ideell och frivillig 
sammanslutning. Väntjänstens målsättning är att hjälpa till med praktiska göromål, 
skapa gemenskap mellan människor och föra sin svagare väns talan. Verksamhet 
bedrivs på ett stort antal platser i Kumla kommun, bland annat i Åbytorp. Väntjänsten 
har accepterat att ta emot gåvan. I samband med aktiviteter som finansieras från 
gåvan ska Ida Petterssons minne uppmärksammas på lämpligt sätt. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 
1) avveckla Stiftelsen Ida Petterssons minne 
2) innestående medel skänks till väntjänsten att användas till ”trevnad och förströelse” 
åt i första hand boende i Åbytorp. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt förslag till beslut. 
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Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 
1) avveckla Stiftelsen Ida Petterssons minne 
2) innestående medel skänks till väntjänsten att användas till ”trevnad och förströelse” 
åt i första hand boende i Åbytorp. 
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Kommunfullmäktige 2014-12-15 § 154 Dnr KS 2014/108 

Svar - motion om höjda mål i grundskolan 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträde den 29 april 2014, § 133, beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott 
att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att lämna förslag till yttrande över 
Moderaternas motion om höjda mål i grundskolan. Barn- och utbildningsnämnden har 
nu lämnat förslag till yttrande.  
 
I motionen föreslås att Kumla kommun reviderar sina mål till att 100 % av eleverna i 
grundskolan ska bli behöriga till gymnasiestudier samt att en utredning snarast startar 
för att tydliggöra vilka resurser och vilken personalstyrka som behövs för att nå detta 
mål. Utredningen ska vara färdig före budgetberedningen 2014. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige  
1. antar yttrandet, samt  
2. avslår därmed motionen. 

Arbetsutskottets behandling 

Yrkanden 
Katarina Hansson (S) föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 
kommunfullmäktige att besluta enligt föreliggande förslag samt att arbetsutskottet ger 
kommunledningskontoret i uppdrag att förtydliga ambitionsnivån gällande 
utbildningsområdet i styrmodellens innehåll. 

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige 
1. antar yttrandet och  
2. avslår därmed motionen. 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet uppdrar åt 
1. kommunledningskontoret att förtydliga den politiska ambitionsnivån i Kumla 
kommuns styrmodells innehåll. 
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Kommunstyrelsens behandling 

Yrkanden 
Per Holm (KD) föreslår bifall till motionen. 
 
Mats Hellgren (M) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Christina Örnebjär (FP) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag 
 
Jan Engman (C) föreslår bifall till motionen. 
 
Annica Moberg (S) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Carina Riberg (MP) föreslår bifall till motionen. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Per Holm (KD) m.fl. förslag. 
Ordföranden finner att arbetsutskottets förslag har vunnit majoritet. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige 
1. antar yttrandet och  
2. avslår därmed motionen. 
 
Jan Engman (C), Per Holm (KD) och Carina Riberg (MP) reserverar dig mot förslaget till 
förmån att motionen bifalles. 
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Kommunfullmäktiges behandling 

Yrkanden 
Mats Hellgren (M) yrkar på att motionen ska anses besvarad. 
 
Cristoffer Stockman (C), Per Holm (KD), Veronica Svanberg (SD) yrkar bifall till 
motionen.  
 
Annica Moberg (S), Carina Riberg (MP) samt Christina Örnebjär (FP) yrkar bifall på Mats 
Hellgrens (M) förslag om att motionen ska anses besvarad. 
 
Staffan Göransson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag punkt 1 mot avslag och finner bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordförande ställer yrkanden om att motionen ska anses besvarad, bifallen eller 
avslagen mot varandra och finner majoritet för att Mats Hellgrens (M) yrkande om att 
motionen ska anses besvarad. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige 
1. antar yttrandet och  
2. anser motionen besvarad. 
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Kommunfullmäktige 2014-12-15 § 155 Dnr  

Svar - interpellation om tiggarna i Kumla 

Ärendebeskrivning 

Staffan Göransson (V) och Lena Rosborg (V) har inkommit med en interpellation till 
socialnämndens ordförande Gunnel Kask (S) gällande tiggarna i Kumla.  
 
Interpellationen lyder: 
 
Har socialförvaltningen tagit kontakt med, och bjudit in dessa människor som tigger för 
att inleda en dialog om deras situation?  
 
Vad är socialnämnden-socialförvaltningen beredd att göra utifrån vad en eventuell 
dialog kan ge, för att medmänniskorna inte ska tvingas till att tigga på olika platser i 
kommunen för att överhuvudtaget överleva? Detta utifrån Kapitel 4 - Rätten till 
bistånd i Socialtjänstlagen?  
 
Ställer kommunen upp med nödbostäder till dessa människor som befinner sig i denna 
omänskliga situation? (Enligt uppgift från en av människorna som tigger, då bor dom 
tre personer i en personbil). 
 
Känner socialförvaltningen till om det finns barn inblandade i denna hemska tiggeri 
situation och om så är fallet, hur många rör det sig om? 
 
Gunnel Kask (S) svarar på interpellationen. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige frångår ärendet. 

Kommunfullmäktiges behandling 

Yrkanden 
Ordförande yrkar på att ärendet bordläggs 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger ärende om interpellation om tiggarna i Kumla. 
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Kommunfullmäktige 2014-12-15 § 156 Dnr  

Annonsering av kommunfullmäktiges möten i ortstidningar 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunallagen ska uppgift om tid och plats för Kommunfullmäktiges 
sammanträden införas i en eller flera ortstidningar. Detta ska ske minst en vecka före 
sammanträdet. Annonseringen i ortstidningarna omfattar även, enligt 
Kommunfullmäktiges praxis, samtliga ärenden som bedöms vara av intresse för 
allmänheten. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att annons om kommunfullmäktiges sammanträden ska 
införas i Nerikes Allehanda och Läns-Posten under mandatperioden 2015-2018. 

Arbetsutskottets behandling 

Yrkanden 
Ordförande yrkar på att annons om kommunfullmäktiges sammanträden ska införas i 
Nerikes Allehanda under mandatperioden 2015-2018. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att annons om kommunfullmäktiges sammanträden ska 
införas i Nerikes Allehanda under mandatperioden 2015-2018. 

Kommunstyrelsens behandling 

Yrkanden 
Jan Engman (C) föreslår att annonsering fortsätter i Länsposten.  
 
Stefan Svensson (S) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar om annonsering ska ske i Nerikes 
Allehanda. 
 
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.  
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer Jan Engmans (C) förslag mot arbetsutskottets förslag. 
Ordföranden finner att arbetsutskottets förslag har vunnit majoritet. 
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Kommunstyrelsens förslag 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Jan Engman (C) reserverar sig mot förslaget att annonsering endast sker i Nerikes 
Allehanda. 

Kommunfullmäktiges behandling 

Yrkanden 
Jan Engman (C) yrkar på att annons om fullmäktiges möten införs i NA och 
Läns-Posten. 
 
Staffan Göransson (V) yrkar på att annons om fullmäktiges möten införs i NA, 
Läns-Posten samt ETC Örebro.  
 
Katarina Hansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Proportionsordning 
Ordförande ställer yrkanden om att införa annons i endast NA, att införa i NA och 
Läns-Posten, och att införa i NA, Läns-Posten samt ETC Örebro mot varandra och finner 
majoritet för att kommunstyrelsens förslag om att inför annons i NA. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att annons om kommunfullmäktiges sammanträden ska 
införas i Nerikes Allehanda mandatperioden 2015-2018. 
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Kommunfullmäktige 2014-12-15 § 157 Dnr KS 2014/780 

Sammanträdestider 2015 

Ärendebeskrivning 

Ett förslag till sammanträdestider för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige finns 
framtaget för 2015. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar sammanträdestider för sin del för 2015. 
 
Kommunstyrelsen antar sammanträdestider för sin del för 2015. 

Arbetsutskottets behandling 

Yrkanden 
Ordförande yrkar på att KSAU 31 mars utgår, samt att KSAU och KS den 5 januari 2016 
flyttas till KSAU den 12 januari respektive KS den 20 januari 2016. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige antar sammanträdestider för sin del för 2015. 
 
Kommunstyrelsen antar sammanträdestider för sin del för 2015 med föreslagna 
ändringar. 

Kommunstyrelsens behandling 

Yrkanden 
Katarina Hansson (S) föreslår att kommunfullmäktigesammanträdena förläggs med 
starttid kl. 18.00 med senaste sluttid kl. 22.30, samt att kommunfullmäktiges 
presidium kan ändra tiderna vid behov, samt att kommunfullmäktigesammanträdena i 
november, december och juni börjar kl. 17.00. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige antar sammanträdestider för sin del för år 2015 med föreslagna 
ändringar. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antar sammanträdestider för sin del för år 2015 med föreslagna 
ändringar. 
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Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar sammanträdestider enligt följande: 26 januari, 23 februari, 
23 mars, 4 maj, 18 maj, 15 juni, 21 september, 19 oktober, 16 november, 14 december 
samt 25 januari 2016. Fullmäktiges sammanträdestider börjar kl 18.00 och slutar som 
senast kl 22.30 för samtliga möten med undantag för 15 juni, 16 november och 14 
december som börjar kl 17.00. 
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Kommunfullmäktige 2014-12-15 § 158 Dnr KS 2014/993 

Motion om kommunal handlingsplan mot suicid - Centerpartiet 

Kommunfullmäktiges behandling 

Yrkanden 
Ordförande yrkar på att kommunfullmäktige överlämnar motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
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Kommunfullmäktige 2014-12-15 § 159 Dnr KS 2014/1020 

Motion om uppförande av trafikspegel i korsning Östra 
drottninggatan/Odengatan - Sverigedemokraterna 

Ärendebeskrivning 

Motion om uppförande av trafikspegel i korsning Östra drottninggatan/Odengatan. 

Kommunfullmäktiges behandling 

Yrkanden 
Ordförande yrkar på att kommunfullmäktige överlämnar motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
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Kommunfullmäktige 2014-12-15 § 160 Dnr KS 2014/1021 

Motion om upprätta trygghetszoner i Kumla kommun - 
Sverigedemokraterna 

Ärendebeskrivning 

Motion om att upprätta trygghetszoner i Kumla kommun. 

Kommunfullmäktiges behandling 

Yrkanden 
Ordförande yrkar på att kommunfullmäktige överlämnar motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
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Kommunfullmäktige 2014-12-15 § 161 Dnr KS 2014/1022 

Motion om ursprungsmärkning av matsedeln på skolor i Kumla kommun 
- Sverigedemokraterna 

Ärendebeskrivning 

Motion om ursprungsmärkning av matsedeln på skolor i Kumla kommun 

Kommunfullmäktiges behandling 

Yrkanden 
Ordförande yrkar på att kommunfullmäktige överlämnar motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
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Kommunfullmäktige 2014-12-15 § 162 Dnr KS 2014/1048 

Motion om införande av tiggeriförbud i Kumla - Sverigedemokraterna 

Kommunfullmäktiges behandling 

Yrkanden 
Ordförande yrkar på att kommunfullmäktige överlämnar motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
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Kommunfullmäktige 2014-12-15 § 163 Dnr KS 2014/1049 

Motion om införande av självförsvarskurs för kvinnor i Kumla samt 
information om våld i nära relationer - Sverigedemokraterna 

Kommunfullmäktiges behandling 

Yrkanden 
Ordförande yrkar på att kommunfullmäktige överlämnar motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
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Kommunfullmäktige 2014-12-15 § 164 Dnr KS 2014/986 

Medborgarförslag angående skatepark 

Kommunfullmäktiges behandling 

Yrkanden 
Ordförande yrkar på att kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslag gällande 
skatepark till kultur- och fritidsnämnden för besvarande. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslag gällande skatepark till kultur- och 
fritidsnämnden för besvarande. 
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Kommunfullmäktige 2014-12-15 § 165 Dnr KS 2014/1109 

Valärenden mm 

Ärendebeskrivning 

Val 
Kommunfullmäktige gav vid dess sammanträde den 17 november den tillträdande 
revisionen i uppdrag att lämna förslag på revisorer till följande uppdrag. Revisionen har 
inkommit med förslag på följande uppdrag.  
 
Kumla Bostäder AB, Anders Svärd och Kurt-Erik Gullberg som ordinarie, Martin Östlund 
och Eva Wilhelmsson som ersättare.  
Kumla Fastigheter AB, Anders Svärd som ordinarie, Björn Eriksson som ersättare. 
Nerikes Brandkår, Kurt-Erik Gullberg som ordinarie. 
Stiftelsen Nygårdshemmet, Eva Wilhelmsson som ordinarie, Kurt-Erik Gullberg som 
ersättare 
Stiftelsen Svenska skoindustrimuseet, Martin Östlund som ordinarie, Pia Kulhuset som 
ersättare. 
Stadsnät i Kumla (vilande bolag), Martin Östlund som ordinarie, Pia Kulhuset som 
ersättare.  
 
Kommunfullmäktige har att godkänna den av Samordningsförbundet Sydnärke valde 
revisor för kommande mandatperiod. 
 
Begäran om entledigande 
Lennart Eriksson (S) har begärt entledigande från sina styrelseuppdrag i Kumla 
Bostäder AB och Kumla Fastigheter AB från den 31 december 2014.  
 
Information 
Kommunfullmäktige begärde den 17 november ny sammanräkning hos Länsstyrelsen 
för avgående ersättare Björn Thorsander (SD). Länsstyrelsen låter meddela att någon 
ny ersättare inte har utsetts då kvoten av ersättare är fylld. 
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Kommunfullmäktiges behandling 

Yrkanden 
Ordförande i valberedningen Marianne Arvidsson (S) yrkar på att kommunfullmäktige 
väljer följande personer till lekmannarevisorer i Kumla kommun 
Kumla Bostäder AB, Anders Svärd och Kurt-Erik Gullberg som ordinarie, Martin Östlund 
och Eva Wilhelmsson som ersättare. 
Kumla Fastigheter AB, Anders Svärd som ordinarie, Björn Eriksson som ersättare. 
Nerikes Brandkår, Kurt-Erik Gullberg som ordinarie. 
Stiftelsen Nygårdshemmet, Eva Wilhelmsson som ordinarie, Kurt-Erik Gullberg som 
ersättare. 
Stiftelsen Svenska skoindustrimuseet, Martin Östlund som ordinarie, Pia Kulhuset som 
ersättare. 
Stadsnät i Kumla (vilande bolag), Martin Östlund som ordinarie, Pia Kulhuset som 
ersättare. 
 
samt att 
 
Kommunfullmäktige entledigar Lennart Eriksson (S) från sina styrelseuppdrag som 
ordförande i Kumla Bostäder AB och Kumla Fastigheter AB från den 31 december 2014, 
samt Katarina Hansson (S) från sitt styrelseuppdrag som vice ordförande i Kumla 
Fastigheter AB.  
 
Kommunfullmäktige väljer Katarina Hansson (S) till ordförande i Kumla Fastigheter AB 
istället för Lennart Eriksson (S) samt Mats Hellgren (M) till vice ordförande istället för 
Katarina Hansson (S). 
Kommunfullmäktige väljer Andreas Brorsson (S) till ordförande i Kumla Bostäder AB 
istället för Lennart Eriksson (S). 
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Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige väljer följande personer till lekmannarevisorer i Kumla kommun 
Kumla Bostäder AB, Anders Svärd och Kurt-Erik Gullberg som ordinarie, Martin Östlund 
och Eva Wilhelmsson som ersättare. 
Kumla Fastigheter AB, Anders Svärd som ordinarie, Björn Eriksson som ersättare. 
Nerikes Brandkår, Kurt-Erik Gullberg som ordinarie. 
Stiftelsen Nygårdshemmet, Eva Wilhelmsson som ordinarie, Kurt-Erik Gullberg som 
ersättare. 
Stiftelsen Svenska skoindustrimuseet, Martin Östlund som ordinarie, Pia Kulhuset som 
ersättare. 
Stadsnät i Kumla (vilande bolag), Martin Östlund som ordinarie, Pia Kulhuset som 
ersättare. 
 
Kommunfullmäktige entledigar Lennart Eriksson (S) från sina styrelseuppdrag som 
ordförande i Kumla Bostäder AB och Kumla Fastigheter AB från den 31 december 2014, 
samt Katarina Hansson (S) från sitt styrelseuppdrag som vice ordförande i Kumla 
Fastigheter AB.  
 
Kommunfullmäktige väljer Katarina Hansson (S) till ordförande i Kumla Fastigheter AB 
istället för Lennart Eriksson (S) samt Mats Hellgren (M) till vice ordförande istället för 
Katarina Hansson (S). 
Kommunfullmäktige väljer Andreas Brorsson (S) till ordförande i Kumla Bostäder AB 
istället för Lennart Eriksson (S). 

 


