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Beslutande Dan-Åke Moberg (S) §§21-24 Annica Moberg (S) 
 Lennart Eriksson (S) Mats Hellgren (M) 
 Katarina Hansson (S) §§ 25-31 Margareta Engman (M) 
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 Elisabeth Berglund (V) Anna Markström (C) 
   
Övriga Annika Hallberg, kommundirektör Kristin Edström kommunjurist 
 Hans Boskär, administrativ chef Ulla Lundholm, personalchef 
 Johan Hultgren, ekonomichef   
   

 
Sekreterare ...................................................... §§ 21-31 
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 Lennart Eriksson 
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 Christina Örnebjär 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2012-02-08 § 21 Dnr KS 2012/83 

Ansökan om politisk lärling- Kultur- och fritidsnämnden 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige antog den 28 januari 2002, § 3, regler för politiska lärlingar i 

Kumla kommun. 

 

I reglerna står bland annat att en politisk lärling antas för en period om lägst tre och 

högst sex månader med placering vid en viss nämnd. 

 

I reglerna står också att det för varje lärling ska finnas en förtroendevald som åtar sig 

uppdraget som handledare. Handledarna ska tillhöra den nämnd där lärlingen är 

placerad. Lärlingen förutsätts närvara vid nämndsammanträden och 

partigruppsammanträden. I övrigt deltar lärlingen i det politiska arbetet enligt 

överenskommelse mellan handledaren och lärlingen. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen 

 

1. utser Sebastian Widström som politisk lärling på kultur- och fritidsförvaltningen, 

 

2. utser Björn Eriksson (S) till handledare. 

 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen 

 

1. utser Sebastian Widström som politisk lärling på kultur- och fritidsförvaltningen, 

 

2. utser Björn Eriksson (S) till handledare. 
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Kommunstyrelsen 2012-02-08 § 22 Dnr KS 2012/82 

Ansökan om politisk lärling - Socialnämnden 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige antog den 28 januari 2002, § 3, regler för politiska lärlingar i 

Kumla kommun. 

 

I reglerna står bland annat att en politisk lärling antas för en period om lägst tre och 

högst sex månader med placering vid en viss nämnd. 

 

I reglerna står också att det för varje lärling ska finnas en förtroendevald som åtar sig 

uppdraget som handledare. Handledarna ska tillhöra den nämnd där lärlingen är 

placerad. Lärlingen förutsätts närvara vid nämndsammanträden och 

partigruppsammanträden. I övrigt deltar lärlingen i det politiska arbetet enligt 

överenskommelse mellan handledaren och lärlingen. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen 

 

1. utser Ulla Lundberg som politisk lärling på socialnämnden, 

 

2. utser Gunnel Kask (S) till handledare. 

 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen 

 

1. utser Ulla Lundberg som politisk lärling på socialnämnden, 

 

2. utser Gunnel Kask (S) till handledare. 
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Kommunstyrelsen 2012-02-08 § 23 Dnr KS 2011/1065 

Revidering av den grafiska profilen 

Ärendebeskrivning 

Kumla kommuns grafiska profil togs fram i augusti 2008 och har nu reviderats för att 

passa dagens arbete. 

  

Som kommun är det viktigt att visa upp en gemensam profil i alla sammanhang där den 

kommunala verksamheten möter medborgarna. Det ska vara tydligt att det är 

kommunen som är avsändaren. En enhetlig profil verkar också till att förstärka den 

positiva bilden av Kumla kommun. Den grafiska profilen hjälper oss i detta arbete. 

 

Arbetsutskottet återremitterade ärendet vid sitt sammanträde den 13 december 2011 för 

att även John Norlander gymnasiet ska ingå i den grafiska profilen. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen antar den reviderade grafiska profilen.  

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antar den reviderade grafiska profilen.  
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Kommunstyrelsen 2012-02-08 § 24 Dnr KS 2011/746 

Svar på medborgarförslag - Parkeringsplatser på Ytongvägen i 
Hällabrottet 

Ärendebeskrivning 

Laila Nyhlin och Sören Persson föreslår, i medborgarförslag mottaget den 27 juli 2011, 

att den gräsbevuxna mittcirkeln vid Ytongvägens vändplats tas bort samt att ytan 

asfalteras och iordningsställs som parkeringsyta.  

 

Kommunfullmäktige har, den 19 september 2011, överlämnat medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för besvarande. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har, den 4 oktober 2011, gett tekniska kontoret i 

uppdrag att lämna förslag till yttrande. 

 

Tekniska kontoret har, den 21 december 2011, lämnat förslag till yttrande. 

 

Av yttrandet framgår att behovet av parkering på Ytongvägen inte bör vara att anse som 

större än på andra liknande gator. Av yttrandet framgår vidare att markberedning och 

asfaltering av en yta motsvarande storleken av en parkeringsruta kostar ca 15 000 kr.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen 

 

1. antar yttrandet, 

 

2. anser att medborgarförslaget därmed är besvarat. 

 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen 

 

1. antar yttrandet, 

 

2. anser att medborgarförslaget därmed är besvarat. 
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Kommunstyrelsen 2012-02-08 § 25 Dnr KS 2011/843 

Svar på medborgarförslag - Belysning Västra Bangatan 

Ärendebeskrivning 

I medborgarförslag, inlämnat den 6 september 2011, skriver Stefan Majersky att det 

saknas gatubelysning på Västra Bangatan utmed sträckan där Schurpack ligger, samt att 

det finns behov av en gång- och cykelväg längs med Västra Bangatan. 

 

Kommunfullmäktige har, den 19 september 2011, överlämnat medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för besvarande. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har, den 4 oktober 2011, uppdragit till tekniska 

kontoret att lämna förslag till yttrande. 

 

Tekniska kontoret har, den 17 december 2011, lämnat förslag till yttrande. 

 

Av yttrandet framgår att belysning kommer att sättas upp igen vid aktuell sträckning 

under första halvåret 2012. 

 

När det gäller förslaget om gång- och cykelväg vid det beskrivna vägavsnittet anser 

kommunen att en sådan bör anläggas, men det är oklart vid vilken tidpunkt som det kan 

komma att ske. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen 

 

1. antar yttrandet,  

 

2. anser att medborgarförslaget därmed är besvarat. 

 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen 

 

1. antar yttrandet,  

 

2. anser att medborgarförslaget därmed är besvarat. 
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Kommunstyrelsen 2012-02-08 § 26 Dnr KS 2012/97 

Förslag till utvecklingsarbete angående relationen mellan 
Kumla kommun och det civila samhället/den sociala ekonomin i 
Kumla 

Ärendebeskrivning 

Stiftelsen Cesam har inkommit med en skrivelse där de föreslår bland annat att Kumla 

kommun ger Cesam ett två årigt uppdrag att tillhandahålla processledning i syfte att 

utveckla arbetet mellan Kumla kommun och representanter för den social ekonomin.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet uppdrar till kommunledningskontoret att lämna förslag till yttrande.  

Arbetsutskottets behandling 

Lennart Eriksson (S) yrkar på att kommunstyrelsen beslutar att 1. gå med i projektet, 2 

ger kommundirektör Annika Hallberg i uppdrag med berörda förvaltningschefer att 

omfördela resurser så att Kumla kommun kan medverka i projektet. 

 

Christina Örnebjär (FP) yrkar på återremiss av ärendet. 

 

Propositionsordning. 
Ordföranden ställer Lennart Erikssons (S) förslag mot Christina Örnebärs (FP) yrkande 

om återremiss och finner att Lennart Erikssons yrkande vinner majoritet. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen 

 

1. beslutar att delta i projektet med stiftelsen Cesam, 

 

2. uppdrar till kommundirektör Annika Hallberg att tillsammans med berörda 

förvaltningschefer omfördela resurser så att Kumla kommun kan delta i projektet. 

 

Reservation. Mats Hellgren (M) och Christina Örnebjär (FP) reserverar sig i förmån till 

Christina Örnebjärs yrkande om återremiss. 

Kommunstyrelsens behandling 

Mats Gunnarsson (MP) yrkar återremiss av ärendet för ytterligare behandling.  

Mats Hellgren (M) bifaller Mats Gunnarssons yrkande på återremiss. 

Christina Örnebjär (FP) yrkar bifall till punkt 1 men föreslår att punkt 2 ändras till att 

medel tas från kommunstyrelsens konto för oförutsett.  

Katarina Hansson (S), Jan Engman (C), Gunnel Kask (S) yrkar bifall till arbetsutskottets 

förslag.  
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

Propositionsordning 
 

Ordföranden ställer Mats Gunnarssons yrkande om återremiss mot Katarina Hanssons 

mfl, yrkande om bifall. 

 

Ordföranden finner att arbetsutskottets förslag vinner majoritet. 

 

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Christina Örnebjärs yrkande 

om att pengar ska tas ifrån oförutsett. 

 

Ordföranden finner att arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen vinner majoritet.  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen 

 

1. beslutar att delta i projektet med stiftelsen Cesam, 

 

2. uppdrar till kommundirektör Annika Hallberg att tillsammans med berörda  

    förvaltningschefer omfördela resurser så att Kumla kommun kan delta i projektet. 

 

 

Reservation, Mats Hellgren (M)  reserverar sig till förmån för Mats Gunnarssons 

yrkande om återremiss. Christina Örnebjär reserverar sig mot punkt 2 till förmån till sitt 

yrkande om att pengar ska tas från kommunstyrelsens konto för oförutsett.  
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Kommunstyrelsen 2012-02-08 § 27 Dnr KS 2011/932 

Avtal om samverkan för lokalt folkhälsoarbete i Sydnärke 
mellan Askersunds kommun, Hallsbergs kommun, Kumla 
kommun, Laxå kommun, Lekebergs kommun och Örebro läns 
landsting 

Ärendebeskrivning 

Syftet med folkhälsoavtalet är att genom långsiktig samverkan mellan parterna främja 

en god och jämlik hälsa i befolkningen. Nationella, regionala och kommunala mål för 

folkhälsa ska vara styrande. Samverkan ska utgå från hälsans bestämningsfaktorer och 

inriktas på åtgärder för människors lika villkor till hälsa och livskvalitet. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen 

1. godkänner avtal om samverkan för lokalt folkhälsoarbete mellan Askersunds  

    kommun, Hallsbergs kommun, Kumla kommun, Laxå, kommun, Lekebergs kommun  

   och Örebro läns landsting. 

 

2. under förutsättning att samtliga kommuner fattar liktydligt beslut finansierar Kumla  

    kommun 5 % tjänst för att säkerställa 3 heltidstjänster. 

 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen 

1. godkänner avtal om samverkan för lokalt folkhälsoarbete mellan Askersunds  

    kommun, Hallsbergs kommun, Kumla kommun, Laxå, kommun, Lekebergs kommun  

   och Örebro läns landsting. 

 

2. under förutsättning att samtliga kommuner fattar liktydligt beslut finansierar Kumla  

    kommun 5 % tjänst för att säkerställa 3 heltidstjänster. 
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Kommunstyrelsen 2012-02-08 § 28 Dnr KS 2012/102 

Kumla kommuns deltagande i regional fond för 
filminspelningar i Örebro län 

Ärendebeskrivning 

Örebro läns filminvestering AB har inkommit med ansökan om 500 000 kr till 

investering i filminspelningar i Örebro län. Målet är att skapa en fond för filmutveckling 

i Örebro län. 

 

Arbetsutskottet behandlar ärendet vid sitt sammabträde den 7 februari. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen 

 

1. beslutar att delta i fond för filmutveckling i Örebro län med 300 000 kr, 

 

2. medel tas från kommunstyrelsens kosto för oförutsett. 

 

 

Arbetsutskottets behandling 

Christina Örnebjär (FP) yrkar avslag med hänvisning till det rådande ekonomiska läget i 

kommunen. 

Mats Hellgren (M) yrkar på omfördelningen av anslaget så att bolagens del blir 150 000 

kr vardera. 

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

 

Propositionsordning.  
Ordföranden ställer Katarinas yrkande om bifall till förslag till beslut mot Christina 

Örnebjärs avslagsyrkande. 

Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen enligt förslag till 

beslut. 

 

Ordföranden ställer Mats Hellgrens yrkande om omfördelning av anslaget mot Katarina 

Hanssons yrkande om bifall till förelagt förslag. 

 

Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen enligt förslag till 

beslut. 
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Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen 

 

1. beslutar att delta i fond för filmutveckling i Örebro län med 300 000 kr, 

 

2. medel tas från kommunstyrelsens konto för oförutsett. 

 

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

Kommunstyrelsens behandling 

Christina Örnebjär (FP) yrkar på avslag av ärendet.  

Mats Hellgren yrkar att kommunstyrelsen ska delta med 200 000 kr i fond för 

filmutveckling i Örebro län 

 

Propositionsordning. 

Ordföranden ställer yrkande om avslag mot att ärendet ska avgöras idag.  

Ordföranden finner att beslut ska fattas idag. 

 

Ordföranden ställer Mats Hellgrens yrkande om att kommunstyrelsen ska delta med  

200 000 kr i fond för filmutveckling i Örebro län mot arbetsutskottets förslag på  

300 000 kr. 

 

Ordföranden finner att arbetsutskottets förslag vinner majoritet. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen 

 

1. beslutar att delta i fond för filmutveckling i Örebro län med 300 000 kr, 

 

2. medel tas från kommunstyrelsens konto för oförutsett. 

 

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

Mats Hellgren (M) reserverar sig under punkt 1 till förmån för sitt förslag om att 

kommunstyrelsen ska delta med 200 000 kr i fond för filmutveckling i Örebro län. 



13 

KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2012-02-08 § 29 Dnr KS 2011/1033 

Svar på motion - Avvattning Hallsberg-Kumla-Örebro 

Ärendebeskrivning 

Per-Arne Mårstad (C) har lämnat in en motion om avvattning i Hallsberg – Kumla – 

Örebro. Kommunsstyrelsens arbetsutskott gav den 29 november 2011 miljöchef Peter 

Eriksson i uppdrag att lämna förslag till yttrande. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige  

 

1. antar yttrandet, 

 

2. och anser motionen som besvarad. 

 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut.  

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige  

 

1. antar yttrandet, 

 

2. och anser motionen som besvarad. 
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Kommunstyrelsen 2012-02-08 § 30 Dnr  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 

Ärendebeskrivning 

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträden den 17, 24 samt 31 

januari. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen lägger protokollen till handlingarna. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger protokollen till handlingarna. 
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Kommunstyrelsen 2012-02-08 § 31 Dnr  

Delegationsbeslut 

Ärendebeskrivning 

Ändring av attestförteckning för kommunledningskontoret.  

SVEA Inkasso har antagits som leverantör av inkassotjänster. 

Borgensåtagande Kumla Fastigheter AB  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen lägger delegationsbesluten till handlingarna.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen lägger delegationsbesluten till handlingarna.  

 
 

 

 


