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Protokoll 
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Plats och tid Sammanträdesrum Åbytorp, 2013-01-30, klockan 17:00 – 18:20 
  
Beslutande Katarina Hansson (S) Mats Hellgren (M) 
 Dan-Åke Moberg (S) Margareta Engman (M) 
 Lennart Eriksson (S) Christina Örnebjär (FP) 
 Stefan Svensson (S) Raymonda Kourie (KD) 
 Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) 
 Sten Persson (S) Carina Riberg (MP) 
 Mårten Blomqvist (S)   
   
Närvarande, ej tjg ers Marie Eriksson (S) Berry Keller (M) 
 Andreas Brorson (S) Marina Andersson (M) 
 Eva Wilhelmsson (S) Tony Larsson Malmberg (FP) 
 Elisabeth Berglund (V)  
   
Övriga Annika Hallberg, kommundirektör  Ola Bosshammar §§ 15-16  
 Ulla Lundholm, personalchef  Isak Svanberg, praktikant 
 Hans Boskär, administrativ chef Emil Pettersson, praktikant 
 Lars Claeson, sekreterare  

 
Sekreterare ...................................................... §§ 15-25 
 Lars Claeson  

 
Ordförande ...................................................... 
 Katarina Hansson 

 
Justerare ...................................................... 
 Mats Hellgren 

Anslag/Bevis 
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Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen 
  
Sammanträdesdatum 2013-01-30 

 
Datum för 
uppsättande 

2013-02-04 Datum för nedtagande 2013-02-26 

 
Förvaringsplats Kommunledningskontoret 
  
Underskrift ...................................................... 

                            Lars Claeson



2 

KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2013-01-30 § 15 Dnr  

Närvaro av praktikanter 

Ärendebeskrivning 

Isak Svanberg och Emil Pettersson praktiserar för närvarande på stadshuset. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Isak Svanberg och Emil Pettersson som praktikanter får 

närvara vid dagens sammanträde. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Isak Svanberg och Emil Pettersson som praktikanter får 

närvara vid dagens sammanträde. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2013-01-30 § 16 Dnr KS 2013/159 

Kvartalsrapporter 2013 - Kumla mot narkotika 

Ärendebeskrivning 

Syftet med Kumla Mot Narkotika är att barn och ungdomars uppväxt i Kumla kommun 

skall vara fri från alkohol och narkotika. Verksamheten innehåller uppsökande och 

förebyggande verksamhet arbete mot alkohol och narkotika. Arbetet skall leda till att 

minska nyrekryteringen till narkotikamissbruk. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna samt uppdrar till 

kommunledningskontoret att utvärdera varför tidigare fattat beslut i kommunstyrelsen 

om information till alla i skolår 8 från Kumla mot narkotika inte blivit genomfört.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2013-01-30 § 17 Dnr KS 2013/155 

Anmälan delegationsbeslut - kommunstyrelsen 2013 

Ärendebeskrivning 

I kommunstyrelsens delegationsordning har kommunstyrelsen delegerat möjligheten att 

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

delegation. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen lägger delegationsbesluten till handlingarna. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger delegationsbesluten till handlingarna. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2013-01-30 § 18 Dnr KS 2011/211 

HBT-policy 2013-2014 

Ärendebeskrivning 

HBT-policyn tar sin utgångspunkt i gällande diskrimineringslagstiftning. En viktig 

utgångspunkt för kommunens medarbetare är att alltid se individen och möta 

medborgaren med empati och respekt samt värna om allas lika värde. Medarbetarna ska 

ha hög kompetens, lyhördhet och ett professionellt förhållningssätt i mötet med alla 

kommuninvånare.  

 

Dokumentet innehåller en HBT-policy samt en aktivitetsplan för resterande 

mandatperiod. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen antar HBT-policy 2013-2014 samt medföljande aktivitetsplan. 

Arbetsutskottets behandling 

Yrkande 
Christina Örnebjär (FP) yrkar att ordet transsexuella tas bort ur planen eftersom 

begreppet ryms inom ordet transpersoner. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen antar HBT-policy 2013-2014 samt medföljande aktivitetsplan 

tillsammans med Christina Örnebjärs yrkande. 

Kommunstyrelsens behandling 

Yrkande 
Carina Riberg (MP) yrkar att HBT-policyn kompletteras till att bli HBTQ-policy. 

 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer bifall eller avslag till arbetsutskottets förslag mot bifall eller avslag 

till Carina Ribergs (MP) yrkande. 

 

Ordföranden finner att arbetsutskottets förslag vunnit majoritet. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antar HBT-policy 2013-2014 samt medföljande aktivitetsplan 

tillsammans med Christina Örnebjärs yrkande. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2013-01-30 § 19 Dnr KS 2013/164 

Letter of intent - avsiktsförklaring gällande samarbete med 
kommuner i Indien och Kina 

Ärendebeskrivning 

Kumla kommun har för avsikt att undersöka möjligheterna till samarbete med 

kommuner i Indien och Kina gällande bland annat vatten och avlopp, utbyte mellan 

skolor, administration och IT-användning i skolan. 

 

Kommunen kommer därför att ta fram ett s k Letters of intent, en avsiktsförklaring, 

gällande eventuellt samarbete.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen antar förslag till Letter of intent. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen antar förslag till Letter of intent. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antar förslag till Letter of intent. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2013-01-30 § 20 Dnr KS 2012/665 

Svar på medborgarförslag - Rusta upp lekplatserna i Kumla och 
gör dem mer attraktiva 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag har inkommit om att rusta lekplatserna i Kumla kommun samt att 

göra dem mer attraktiva. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sammanträde 

den 18 juni 2012, § 241, uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att lämna förslag till 

yttrande. 

 

Utifrån kultur- och fritidsnämndens förslag till yttrande har kommunledningskontoret 

upprättat ett uppdaterat förslag till yttrande över detta medborgarförslag och ett snarlikt 

medborgarförslag.  

 

I yttrandet framkommer bland annat att en ny Lekplatsplan har tagits fram för åren 

2013-2020. Av yttrandet framgår också att det sedan tidigare är planerat att uppföra en 

central stadslekplats i Kumla stadspark, i anslutning till sjöparksområdet. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige 

 

1. antar kommunledningskontorets förslag till yttrande, 

 

2. anser medborgarförslaget som besvarat. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige 

 

1. antar kommunledningskontorets förslag till yttrande, 

 

2. anser medborgarförslaget som besvarat. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige 

 

1. antar kommunledningskontorets förslag till yttrande, 

 

2. anser medborgarförslaget som besvarat. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2013-01-30 § 21 Dnr KS 2012/356 

Svar på medborgarförslag - Lekpark vid Kumla sjöpark 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag har lämnats in med förslag om att en lekpark vid Kumla Sjöpark 

anläggs. Förslagsställaren tycker att det fattas lekplatser för barnfamiljerna och skriver 

att det vore fint med en lekpark vid Kumla Sjöpark samt gärna några fler i centrala 

Kumla.   

 

Utifrån kultur- och fritidsnämndens förslag till yttrande har kommunledningskontoret 

upprättat ett uppdaterat förslag till yttrande över detta medborgarförslag och ett snarlikt 

medborgarförslag.  

 

I yttrandet framkommer bland annat att en ny Lekplatsplan har tagits fram för åren 

2013-2020. Av yttrandet framgår också att det sedan tidigare är planerat att uppföra en 

central stadslekplats i Kumla stadspark, i anslutning till sjöparksområdet.  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige 

 

1. antar kommunledningskontorets förslag till yttrande, 

 

2. anser medborgarförslaget som besvarat. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige 

 

1. antar kommunledningskontorets förslag till yttrande, 

 

2. anser medborgarförslaget som besvarat. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige 

 

1. antar kommunledningskontorets förslag till yttrande, 

 

2. anser medborgarförslaget som besvarat. 



9 

KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2013-01-30 § 22 Dnr KS 2012/253 

Svar på motion om bättre arbetsvillkor för lärarna - Miljöpartiet 

Ärendebeskrivning 

Miljöpartiet de gröna har den 8 mars 2012 inkommit med en motion till 

kommunfullmäktige. I motionen beskriver de lärarnas arbetssituation och belyser 

problemet med att inte varje lärare disponerar över en egen dator. 

 

Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att 

snarast se över data och IT-stödet till lärarna i Kumla med ambitionen att varje lärare får 

tillgång till en egen bärbar dator, surfplatta eller liknande. 

 

Under våren har ett utredningsarbete bedrivits för att få en bättre överblick över 

datortillgångarna ute i skolverksamheterna. Kommunledningen har efter utredningen 

avsatt medel som är tänkt som en förstärkt investering av datorer och IT i skolan. 

Investeringen kommer innebära ett 1 till 1 scenario för lärarna. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige 

 

1. antar förslag till yttrande, 

 

2. anser att motionen därmed är besvarad. 

 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige 

 

1. antar förslag till yttrande, 

 

2. anser att motionen därmed är besvarad. 

 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige 

 

1. antar förslag till yttrande, 

 

2. anser att motionen därmed är besvarad. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2013-01-30 § 23 Dnr  

Anmälan av arbetsutskottets protokoll 

Ärendebeskrivning 

Anmälan av arbetsutskottets protokoll från den 8 januari. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen lägger protokollet till handlingarna. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger protokollet till handlingarna. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2013-01-30 § 24 Dnr KS 2013/173 

Tillsättande av tjänst som rehab- och hälsostrateg 

Ärendebeskrivning 

Till den vakanta tjänsten som rehab- och hälsostrateg vid personalavdelningen inkom 41 

ansökningar. Intervjuer hölls med fyra personer.  

 

Efter de genomförda intervjuerna föreslår personalchef Ulla Lundholm att 

kommunstyrelsen beslutar att Marie Koskela, 770314, får tjänsten som rehab- och 

hälsostrateg tills vidare. Tillträde sker enligt överenskommelse. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen anställer Marie Koskela 770314 som rehab- och hälsostrateg tills 

vidare. Tillträde enligt överenskommelse. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen anställer Marie Koskela 770314 som rehab- och hälsostrateg tills 

vidare. Tillträde enligt överenskommelse. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2013-01-30 § 25 Dnr KS 2013/174 

Tillsättande av tjänst som personalhandläggare 

Ärendebeskrivning 

Till den vakanta tjänsten som personalhandläggare vid personalavdelningen inkom 60 

ansökningar. Intervjuer hölls med sex personer.  

 

Efter de genomförda intervjuerna föreslår personalchef Ulla Lundholm att 

kommunstyrelsen beslutar att Anna Leiding, 731111, får tjänsten som 

personalhandläggare tills vidare. Tillträde sker enligt överenskommelse. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen anställer Anna Leiding, 731111, som personalhandläggare tills 

vidare. Tillträde enligt överenskommelse. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen anställer Anna Leiding, 731111, som personalhandläggare tills 

vidare. Tillträde enligt överenskommelse. 

 
 

 

 


