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Kommunstyrelsen 2013-01-09 § 1 Dnr KS 2012/871 

Svar på medborgarförslag - Gatuunderhåll 

Ärendebeskrivning 

I medborgarförslag inlämnat den 24 september 2012 föreslås att de maskiner med vilka 

gatorna sopas utrustas med sop och skyffel för att förarna ska kunna få upp de barr / löv 

som maskinerna inte klarar av att ta med. 

 

Kommunfullmäktige beslutade, den 19 november 2012, att överlämna 

medborgarförslaget till kommunstyrelsen för besvarande. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har, den 20 november 2012, uppdragit åt tekniska 

kontoret att lämna förslag till yttrande. 

 

Tekniska kontoret har, den 23 november, lämnat förslag till yttrande. 

 

Av yttrandet framgår att kommunen ska bli mer uppmärksam på de högar som 

maskinen lämnat kvar samt försöka planera rutterna så att det i större utsträckning än 

idag finns tid till att ta upp kvarlämnade högar. 

 

Enligt antagen arbetsordning ska förslagsställaren bjudas in till beslutssammanträdet, 

vilket kan förväntas vara kommunstyrelsen den 9 januari. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen 

 

1. antar yttrandet, 

 

2. anser att medborgarförslaget därmed är besvarat. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen 

 

1. antar yttrandet, 

 

2. anser att medborgarförslaget därmed är besvarat. 

Kommunstyrelsens behandling 

Förslagsställaren närvarar vid sammanträdet och tackar för svaret. 
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Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen 

 

1. antar yttrandet, 

 

2. anser att medborgarförslaget därmed är besvarat. 
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Kommunstyrelsen 2013-01-09 § 2 Dnr KS 2012/1105 

Kumla Sjöpark - etapp 2 

Ärendebeskrivning 

Kumla Fastigheter har hittills svarat för samtliga investeringar i anslutning till Kumla 

sjöpark och det växthus som för närbarande uppförs i området. 

 

Enligt den översiktliga planen för Kumla sjöpark med dess samlade parkområde 

kvarstår en etapp 2 i huvudsak väster om den nuvarande parken med anslutning mot 

Änggatan i väster och Kyrkogatan i söder. 

 

Kumla Fastigheter önskar få teckna ett avtal med Kumla kommun innebärande att 

Kumla Fastigheter svarar för den samlade markuppfyllnaden i området för Kumla 

sjöpark etapp 2. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner tillägg till nyttjanderättsavtal mellan Kumla Fastigheter 

AB och Kumla kommun innebärande Kumla kommun debiteras ett tillägg på 78 635 

kronor per år för initiala arbeten med Kumla sjöpark, etapp 2. 

Arbetsutskottets behandling 

Mats Hellgren (M) och Christina Örnebjär (FP) yrkar avslag till förslag till beslut.  

Lennart Eriksson (S) yrkar bifall till förslag till beslut. 

 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer Mats Hellgrens (M) och Christina Örnebjärs (FP) avslagsyrkande 

mot Lennart Erikssons bifallsyrkande och finner att Lennart Erikssons (S) 

bifallsyrkande vinner majoritet. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige  

 

1. godkänner tillägg till nyttjanderättsavtal mellan Kumla Fastigheter AB och Kumla  

    kommun innebärande Kumla kommun debiteras ett tillägg på 78 635 kronor per år       

    för initiala arbeten med Kumla sjöpark, etapp 2, 

 

2. kostnaden tas ur kommunstyrelsens konto för oförutsett under 2013.  

 

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

avslagsyrkande. 



5 

KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelsens behandling 

Yrkanden 
Mats Hellgren (M) och Mats Gunnarsson (MP) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag. 

  

Annica Moberg (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer Mats Hellgrens (M) och Mats Gunnarssons (MP) avslagsyrkande 

mot Annica Mobergs (S) bifallsyrkande och finner att Annica Mobergs (S) 

bifallsyrkande vinner majoritet. 

 

 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige  

 

1. godkänner tillägg till nyttjanderättsavtal mellan Kumla Fastigheter AB och Kumla  

    kommun innebärande Kumla kommun debiteras ett tillägg på 78 635 kronor per år       

    för initiala arbeten med Kumla sjöpark, etapp 2, 

 

2. kostnaden tas ur kommunstyrelsens konto för oförutsett under 2013.  

 

Reservationer 
Mats Hellgren (M), Margareta Engman (M), Marina Andersson (M) och Mats 

Gunnarsson (MP) reserverar sig till förmån för Hellgrens och Gunnarssons 

avslagsyrkande. 

Kommunstyrelsens beslut 

Till kommunfullmäktige ska som handling bifogas det ursprungliga 

nyttjanderättsavtalet. 
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Kommunstyrelsen 2013-01-09 § 3 Dnr KS 2012/1120 

Internbudget 2013 för tekniska kontoret 

Ärendebeskrivning 

Tekniska kontoret har lämnat förslag till internbudget för år 2013 och flerårsbudget 

2014-2015. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner internbudget för tekniska kontoret år 2013 och 

flerårsbudget 2014-2015. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen godkänner internbudget för tekniska kontoret år 2013 och 

flerårsbudget 2014-2015. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner internbudget för tekniska kontoret år 2013 och 

flerårsbudget 2014-2015. 
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Kommunstyrelsen 2013-01-09 § 4 Dnr KS 2012/1119 

Internbudget 2013 för kommunfastigheter 

Ärendebeskrivning 

Kommunfastigheter har lämnat förslag till internbudget för år 2013 och flerårsbudget 

2014-2015. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner internbudget för kommunfastigheter år 2013 och 

flerårsbudget 2014-2015. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen godkänner internbudget för kommunfastigheter år 2013 och 

flerårsbudget 2014-2015. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner internbudget för kommunfastigheter år 2013 och 

flerårsbudget 2014-2015. 
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Kommunstyrelsen 2013-01-09 § 5 Dnr KS 2012/699 

Ställföreträdande för förvaltningschefer/chefer 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen ansvarar för den samlade personalpolitiken för kommunens anställda. 

I kommunstyrelsens uppdrag ingår bland annat att tillsätta förvaltningschefer/chefer och 

ställföreträdande för dessa.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen utser Gabriella Mueller Prabin till ställföreträdande socialchef och 

Fredrik Klarin till ställföreträdande fastighetschef. 

 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen utser Gabriella Mueller Prabin till ställföreträdande socialchef och 

Fredrik Klarin till ställföreträdande fastighetschef. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen utser Gabriella Mueller Prabin till ställföreträdande socialchef och 

Fredrik Klarin till ställföreträdande fastighetschef. 
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Kommunstyrelsen 2013-01-09 § 6 Dnr KS 2012/1116 

Förordnande som förvaltningschef för kultur- och 
fritidsförvaltningen 

Ärendebeskrivning 

Nuvarande förvaltningschef för kultur- och fritidsförvaltningen har begärt att få bli 

entledigad från sitt uppdrag som förvaltningschef per den 31 januari 2013 för att återgå 

till sitt tidigare uppdrag som stadsträdgårdsmästare. 

 

I kommunstyrelsens delegationsordning framgår att det är kommunstyrelsen som utser 

förvaltningschef. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen förordnar Annika Hallberg som förvaltningschef för kultur- och 

fritidsförvaltningen med tillträde den 1 februari 2013. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen förordnar Annika Hallberg som förvaltningschef för kultur- och 

fritidsförvaltningen med tillträde den 1 februari 2013. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen förordnar Annika Hallberg som förvaltningschef för kultur- och 

fritidsförvaltningen med tillträde den 1 februari 2013. 
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Kommunstyrelsen 2013-01-09 § 7 Dnr KS 2012/1121 

Tillförordnad kommundirektör och personalchef 

Ärendebeskrivning 

Med anledning av att nuvarande kommundirektör föreslås bli ny förvaltningschef för 

kultur- och fritidsförvaltningen från den 1 februari 2013 behöver kommunstyrelsen utse 

tillförordnad kommundirektör. 

 

I kommunstyrelsens delegationsordning framgår att det är kommunstyrelsens 

arbetsutskott som utser tillförordnande förvaltningschef. Kommunstyrelsens ordförande 

Lennart Eriksson föreslår att kommunstyrelsen utser tillförordnad kommundirektör. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen 

 

1. utser Ulla Lundholm som tillförordnad kommundirektör med ansvar för kommunens  

    interna arbete samt krisledningsstaben i sex månader från den 1 februari 2013, dock  

    längst till ny kommundirektör tillträtt, 

 

2. utser Thage Arvidsson som tillförordnad kommundirektör med ansvar för  

    kommunens externa arbete i sex månader från den 1 februari 2013, dock längst till ny  

    kommundirektör tillträtt, 

 

3. utser Malin Holm som tillförordnad personalchef i sex månader från den 1 februari  

   2013, dock längst till ny kommundirektör tillträtt. 

 

Arbetsutskottets behandling 

Mats Hellgren (M) och Christina Örnebjär (FP) deltar inte beslutet. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen 

 

1. utser Ulla Lundholm som tillförordnad kommundirektör med ansvar för kommunens  

    interna arbete samt krisledningsstaben i sex månader från den 1 februari 2013, dock  

    längst till ny kommundirektör tillträtt, 

 

2. utser Thage Arvidsson som tillförordnad kommundirektör med ansvar för  

    kommunens externa arbete i sex månader från den 1 februari 2013, dock längst till ny  

    kommundirektör tillträtt, 
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3. utser Malin Holm som tillförordnad personalchef i sex månader från den 1 februari  

   2013, dock längst till ny kommundirektör tillträtt. 

 

Kommunstyrelsens behandling 

Yrkanden 
Mats Hellgren (M) yrkar avslag på punkt 2 och yrkar att Ulla Lundholm utses till 

tillförordnad kommundirektör även gällande kommunens externa arbete. 

 

Mats Gunnarsson (MP) yrkar bifall till punkt 1 och 3, samt bifall till Mats Hellgrens 

(M) avslagsyrkande. 

 

Propositionsordning 
Bifall till arbetsutskottets förslag punkt 1 och 3 ställs mot avslag. 

 

Därefter ställs bifall till arbetsutskottets förslag punkt 2 mot Mats Hellgrens (M) och 

Mats Gunnarssons (MP) avslagsyrkande. 

 

Ordföranden finner att arbetsutskottets förslag vunnit majoritet. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen 

 

1. utser Ulla Lundholm som tillförordnad kommundirektör med ansvar för kommunens  

    interna arbete samt krisledningsstaben i sex månader från den 1 februari 2013, dock  

    längst till ny kommundirektör tillträtt, 

 

2. utser Thage Arvidsson som tillförordnad kommundirektör med ansvar för  

    kommunens externa arbete i sex månader från den 1 februari 2013, dock längst till ny  

    kommundirektör tillträtt, 

 

3. utser Malin Holm som tillförordnad personalchef i sex månader från den 1 februari  

   2013, dock längst till ny kommundirektör tillträtt. 

 

Reservationer 
Mats Hellgren (M), Margareta Engman (M) och Marina Andersson (M) reserverar sig 

skriftligt till förmån förmån för Hellgrens och Gunnarssons avslagsyrkande.  

 

Mats Gunnarsson (MP) reserverar sig till förmån för Hellgrens och Gunnarssons 

avslagsyrkande. 
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Kommunstyrelsen 2013-01-09 § 8 Dnr KS 2012/1037 

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter - Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har delegerat till kommunstyrelsen att ha det övergripande 

ledningsansvaret för arbetsmiljöverksamheten i kommunen. 

  

Kommunstyrelsen har möjlighet att vidarefördela arbetet med arbetsmiljöuppgifterna till 

respektive nämnd. 

  

Då det tidigare inte uttalat funnits någon fördelning av arbetsmiljöuppgifter från 

kommunstyrelsen till nämnderna och kommundirektören är det viktigt att detta nu 

upprättas för att förhindra brister i fördelningsordningen. Fördelningen av arbetet med 

arbetsmiljöuppgifter ska så långt ut i verksamheten som möjligt. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen  

 

1. fördelar arbetsmiljöuppgifterna för barn- och utbildningsförvaltningen, exklusive  

   gymnasieskolan, till barn- och utbildningsnämnden enligt bifogad fördelningsblankett, 

 

2. fördela arbetsmiljöuppgifterna för gymnasieskolan till gymnasienämnden enligt  

    bifogad fördelningsblankett,  

 

3. fördelar arbetsmiljöuppgifterna för socialförvaltningen till socialnämnden enligt  

    bifogad fördelningsblankett, 

 

4. fördelar arbetsmiljöuppgifterna för kultur- och fritidsförvaltningen till kultur- och  

    fritidsnämnden enligt bifogad fördelningsblankett, 

 

5. fördelar arbetsmiljöuppgifterna för miljö- och byggnadsförvaltningen till  miljö- och  

    byggnadsnämnden enligt bifogad fördelningsblankett, 

 

6. fördelar arbetsmiljöuppgifterna för kommunledningskontoret till kommundirektören  

   enligt bifogad fördelningsblankett. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen  

 

1. fördelar arbetsmiljöuppgifterna för barn- och utbildningsförvaltningen, exklusive  

   gymnasieskolan, till barn- och utbildningsnämnden enligt bifogad fördelningsblankett, 
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2. fördela arbetsmiljöuppgifterna för gymnasieskolan till gymnasienämnden enligt  

    bifogad fördelningsblankett,  

 

3. fördelar arbetsmiljöuppgifterna för socialförvaltningen till socialnämnden enligt  

    bifogad fördelningsblankett, 

 

4. fördelar arbetsmiljöuppgifterna för kultur- och fritidsförvaltningen till kultur- och  

    fritidsnämnden enligt bifogad fördelningsblankett, 

 

5. fördelar arbetsmiljöuppgifterna för miljö- och byggnadsförvaltningen till  miljö- och  

    byggnadsnämnden enligt bifogad fördelningsblankett, 

 

6. fördelar arbetsmiljöuppgifterna för kommunledningskontoret till kommundirektören  

   enligt bifogad fördelningsblankett. 

Kommunstyrelsens behandling 

Yrkanden 

Katarina Hansson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar om ändringar i dokumentet 

"Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Kumla kommun, bilaga 1", innebärande att 

orden delegerar/delegerad/delegerats i förekommande fall byts ut mot orden 

fördelar/fördelad/fördelats. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen  

 

1. fördelar arbetsmiljöuppgifterna för barn- och utbildningsförvaltningen, exklusive  

   gymnasieskolan, till barn- och utbildningsnämnden enligt bifogad fördelningsblankett, 

 

2. fördelar arbetsmiljöuppgifterna för gymnasieskolan till gymnasienämnden enligt  

    bifogad fördelningsblankett,  

 

3. fördelar arbetsmiljöuppgifterna för socialförvaltningen till socialnämnden enligt  

    bifogad fördelningsblankett, 

 

4. fördelar arbetsmiljöuppgifterna för kultur- och fritidsförvaltningen till kultur- och  

    fritidsnämnden enligt bifogad fördelningsblankett, 

 

5. fördelar arbetsmiljöuppgifterna för miljö- och byggnadsförvaltningen till  miljö- och  

    byggnadsnämnden enligt bifogad fördelningsblankett, 

 

6. fördelar arbetsmiljöuppgifterna för kommunledningskontoret till kommundirektören  

    enligt bifogad fördelningsblankett, samt 

 

7. beslutar enligt Katarina Hanssons yrkande om ändringar i dokumentet "Fördelning av    

arbetsmiljöarbetsuppgifter i Kumla kommun, bilaga 1". 
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Kommunstyrelsen 2013-01-09 § 9 Dnr KS 2012/1079 

Resepolicy uppföljning år 2011 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen antog den 4 maj 2011 förslag till resepolicy. 

 

Policyn innehåller riktlinjer som visar hur varje medarbetare ska agera vid tjänsteresor 

samt en handlingsplan som ska säkerställa att policyns syfte förverkligas. 

 

Policyn har inget slutdatum utan handlingsplanen ska utvärderas årligen och revideras 

vid behov.  

 

Kommunledningskontoret har, den 28 november 2012, inlämnat uppföljning av 

resepolicyn, uppföljningen rör år 2011. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen 

 

1. kompletterar åtgärden ”Vid bokning av hotell ska Roks lista över hotell som är fria  

    från pornografi användas” med texten ”Även andra hotell / anläggningar än de som är  

    med på Roks lista kan bokas om de saknar porrutbud” samt med texten ”I de fall  

   samtliga hotell / anläggningar på orten har porrutbud, men orten ändå måste besökas,  

   kan undantag göras”, 

 

2. ändrar åtgärden ”Vid en ev. upphandling av hotellabonnemang ska krav på att  

    hotellen ska vara fria från pornografiskt filmutbud ställas”, till ”Vid kommande  

    upphandling av hotellabonnemang ska krav på att hotellen ska vara fria från  

    pornografiskt filmutbud ställas”, 

 

3. antar uppföljningen av resepolicyn. 

 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen 

 

1. kompletterar åtgärden ”Vid bokning av hotell ska Roks lista över hotell som är fria  

    från pornografi användas” med texten ”Även andra hotell / anläggningar än de som är  

    med på Roks lista kan bokas om de saknar porrutbud” samt med texten ”I de fall  

   samtliga hotell / anläggningar på orten har porrutbud, men orten ändå måste besökas,  

   kan undantag göras”, 
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2. ändrar åtgärden ”Vid en ev. upphandling av hotellabonnemang ska krav på att  

    hotellen ska vara fria från pornografiskt filmutbud ställas”, till ”Vid kommande  

    upphandling av hotellabonnemang ska krav på att hotellen ska vara fria från  

    pornografiskt filmutbud ställas”, 

 

3. antar uppföljningen av resepolicyn. 

 

Kommunstyrelsens behandling 

Yrkanden 
Katarina Hansson (S) yrkar att kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram en 

lättillgänglig version av resepolicyn för spridande till alla anställda. 

 

Mats Gunnarsson (MP) yrkar att det utöver den föreslagna kompletteringen i 

resepolicyn även ingår en komplettering angående hotellbokning som reglerar boendet 

ur ett miljövänligt perspektiv så att 

 

1. det i första hand ska bokas logi på hotell och anläggningar som tillämpar 

Svanenmärkning, Green Key-märkning eller motsvarande, 

2. det vid en eventuell upphandling av hotellabonnemang ställs krav på att hotellen ska 

vara miljömärkta med Svanenmärkning, Green Key-märkning eller motsvarande. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen 

 

1. kompletterar åtgärden ”Vid bokning av hotell ska Roks lista över hotell som är fria  

    från pornografi användas” med texten ”Även andra hotell / anläggningar än de som är  

    med på Roks lista kan bokas om de saknar porrutbud” samt med texten ”I de fall  

   samtliga hotell / anläggningar på orten har porrutbud, men orten ändå måste besökas,  

   kan undantag göras”, 

 

2. ändrar åtgärden ”Vid en ev. upphandling av hotellabonnemang ska krav på att  

    hotellen ska vara fria från pornografiskt filmutbud ställas”, till ”Vid kommande  

    upphandling av hotellabonnemang ska krav på att hotellen ska vara fria från  

    pornografiskt filmutbud ställas”, 

 

3. antar uppföljningen av resepolicyn, 

 

4. ger kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram en lättillgänglig version av 

resepolicyn för spridande till alla anställda. 

 

5. kompletterar resepolicyns gällande hotellbokning med att det i första hand ska bokas 

logi på hotell och anläggningar som tillämpar Svanenmärkning, Green Key-märkning 

eller motsvarande,  
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6. beslutar att det vid en eventuell upphandling av hotellabonnemang ställs krav på att 

hotellen ska vara miljömärkta med Svanenmärkning, Green Key-märkning eller 

motsvarande. 
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Kommunstyrelsen 2013-01-09 § 10 Dnr KS 2013/96 

Åtgärder inför försäljning av del av fastigheten Kumla 
Sånnersta 2:3 

Ärendebeskrivning 

I juni förvärvade kommunen fastigheten Sånnersta 2:3 belägen öster om Brånstavägen 

för en köpesumma om 3 950 000 kr, KF 2012-01-24, § 2. Fastighetens areal uppgår till 

15,4 ha och består av bostadshus med ekonomibyggnader m m samt åker och 

skogsmark. Förvärvet av fastigheten har sin grund däri att området ingår i framtida 

exploateringsområde för småhus i Sånnersta Brånstaområdet. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner att föreslagna åtgärder vidtas för att möjliggöra en 

försäljning av den blivande bostadstomten. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner att föreslagna åtgärder vidtas för att möjliggöra en 

försäljning av den blivande bostadstomten. 
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Kommunstyrelsen 2013-01-09 § 11 Dnr KS 2012/306 

Svar på medborgarförslag - skyltning i anslutning till parker 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag har lämnats in den 20 mars 2012. Kommunstyrelsens arbetsutskott 

överlämnade den 24 april 2012 medborgarförslaget till miljö- och byggnadsnämnden för 

yttrande. 

 

Förslagställaren föreslår att parkernas formella namn sätts ut vid parkernas naturliga 

ingångar. 

 

Utredningssekreterare Caroline Fornbrant och förvaltningschef Christina Gustavsson 

har upprättat ett förslag till yttrande. Yttrandet har utformats i samråd med kultur- och 

fritidsförvaltningen som är ansvarig för kommunens parker.  

 

Av yttrandet framgår bland annat att det ankommer på miljö- och byggnadsnämnden att 

besluta om namn på parker men att det är svårt att få människor att använda de formella 

namnen på parker. Förvaltningen anser därför att det är en god idé att märka ut parkerna 

med sina formella namnen.  

 

Av yttrandet framgår även att marknadsföring av kommunens alla parker gör namnen 

mer kända hos allmänheten. 

 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige  

 

1. ger miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att se över namnen på allmänna platser  

    i Kumla kommun, 

 

2. beslutar att kommunen ska marknadsföra namnen på Kumla kommuns parker, 

 

3. överlämnar förslaget och yttrandet till kultur- och fritidsnämnden för vidare  

    hantering. 

 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige  

 

1. ger miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att se över namnen på allmänna platser  

    i Kumla kommun, 
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2. beslutar att kommunen ska marknadsföra namnen på Kumla kommuns parker, 

 

3. överlämnar förslaget och yttrandet till kultur- och fritidsnämnden för vidare  

    hantering. 
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Kommunstyrelsen 2013-01-09 § 12 Dnr KS 2012/185 

Svar på motion -  Författarfristad 

Ärendebeskrivning 

Christina Örnebjär (FP) har den 21 februari 2012 lämnat en motion om att göra Kumla 

en författarfristad. Att vara en författarfristad innebär att kommunen erbjuder sig att ta 

emot en författare som är hotad/förföljd p.g.a. sitt yrke. Författaren blir under 1-2 år 

kommunens gäst, vilket innebär att kommunen har allt ekonomiskt ansvar för 

författaren.  

 

I motionen föreslår Christina Örnebjär  

 

1. att Kumla kommun går med i International Cities of Refuge network, 

 

2. att Kumla kommun erbjuder sig vara värdkommun för författare som ICORN  

    och/eller Pen anser är i behov av skydd, 

 

3. att Kumla kommun i samband med detta söker upp Kulturrådet för hjälp, stöd och  

    bidrag för att underlätta för författaren att verka i Kumla under vistelsen. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 27 mars 2012 att överlämna motionen 

till kommunledningskontoret för beredning. 

 

Av inkommet förslag till yttrande framgår bland annat att detta är en viktig fråga men 

att den inte ska ligga på kommunnivå. Att ta emot en förföljd skribent påverkar inte bara 

den enskilda kommunen, utan påverkar hela samhället. Exempel på det är att 

polismyndigheten kan behöva ändra sin beredskap på orten beroende på hotbilden mot 

skribenten.  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige 

 

1. antar yttrandet, 

  

2. avslår motionen.  
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Arbetsutskottets behandling 

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

Lennart Eriksson (S) yrkar bifall till förslag till beslut. 

 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer Christina Örnebjär (FP) och Mats Hellgrens (M) bifallsyrkande mot 

Lennart Erikssons bifallsyrkande mot varandra och finner att Lennart Erikssons (S) 

bifallsyrkande vinner majoritet. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige 

 

1. antar yttrandet, 

  

2. avslår motionen.  

 

Reservation 
Christina Örnebjär (FP) och Mats Hellgren(M) reserverar sig tillförmån till eget 

bifallsyrkande.  

Kommunstyrelsens behandling 

Yrkanden 
Mats Gunnarsson (MP) yrkar bifall till motionen. 

 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Mats Gunnarssons (MP) yrkande om 

bifall till motionen. 

 

Ordförande finner att arbetsutskottets förslag vinner majoritet. 

 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige 

 

1. antar yttrandet, 

  

2. avslår motionen.  

 

Reservation 
Mats Gunnarsson (MP) reserverar sig tillförmån för sitt eget bifallsyrkande.  
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Kommunstyrelsen 2013-01-09 § 13 Dnr  

Anmälan av arbetsutskottets protokoll 

Ärendebeskrivning 

Anmälan av kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll från 4 och 18 december. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen lägger protokollen till handlingarna. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger protokollen till handlingarna. 
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Kommunstyrelsen 2013-01-09 § 14 Dnr KS 2012/444 

Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2012 

Ärendebeskrivning 

I kommunstyrelsens delegationsordning har kommunstyrelsen delegerat möjligheten att 

fatta beslut till berörda tjänstemän. I bifogad handling redovisas de beslut som fattats i 

delegation under tidsperioden 27 november till 31 december. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen lägger delegationsbesluten till handlingarna.  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger delegationsbesluten till handlingarna.  

 
 

 

 


