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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2013-06-05 § 77 Dnr KS 2013/690 

Nämndernas månadsrapporter 

Ärendebeskrivning 

Ekonomiavdelningen har upprättat månadsrapport till kommunstyrelsen för samtliga 

nämnder och förvaltningar t o m april månad. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner den ekonomiska rapporten. 

Arbetsutskottets behandling 

Yrkanden 
Christina Örnebjär (FP) och Katarina Hansson (S) föreslår att kommunstyrelsen 

godkänner månadsrapporterna med fortsatt uppdrag till nämnderna att arbeta för en 

budget i balans. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen godkänner månadsrapporterna med fortsatt uppdrag till nämnderna 

att arbeta för en budget i balans. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner månadsrapporterna med fortsatt uppdrag till nämnderna 

att arbeta för en budget i balans. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2013-06-05 § 78 Dnr KS 2013/689 

Förvärv av vindkraftverk 

Ärendebeskrivning 

Kumla kommun har höga ambitioner inom miljö- och klimatområdet. Som ett led i detta 

har Kumla kommun tillsammans med Örebro kommun bildat ett gemensamt 

vindkraftbolag, Vindkraft i Örebro-Kumla AB, som är öppet även för andra intressenter 

både inom privat och inom offentlig sektor. 

 

Vindkraft i Örebro-Kumla AB:s utbyggnadsmål är att 2020 äga vindkraft som årligen 

producerar 100 GWh förnybar el. 

 

Vindkraft i Örebro-Kumla AB äger sex byggrätter. Tre byggrätter längst E20 vid 

Marieberg i Kumla kommun och tre byggrätter vid Mosjö i Örebro kommun. Enligt 

bolagets investeringsplan ska de sex byggrätterna bebyggas med vindkraftverk under 

första halvåret 2014. Bolaget arbetar också med ett projekt i Koltorp i Örebro kommun 

omfattande tre bygg-rätter som enligt bolagets utbyggnadsplan (om bygglov beviljas) 

eventuellt ska bebyggs 2015. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott kommer att behandla ärendet den 4 juni.   

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. att Kumla kommun godkänner att Vindkraft i Örebro-Kumla AB upphandlar nio 

stycken vindkraftverk till ett maximalt värde av 270 miljoner kr, samt 

 

2. att Kumla kommun ingår borgen såsom för egen skuld för högst 36 miljoner kronor 

av Vindkraft i Örebro-Kumla AB:s låneförpliktelser för förvärv av sex vindkraftverk till 

byggrätterna vid E20 Marieberg i Kumla kommun och vid Mosjö i Örebro kommun 

jämte därmed löpande ränta och omkostnader. 

Arbetsutskottets behandling 

Yrkanden 
Christina Örnebjär (FP) yrkar avslag på förslag till beslut. 

 

Mats Hellgren (M) yrkar bifall till förslag till beslut. 

 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer bifall till förslag till beslut mot avslag och finner att bifall till 

förslag till beslut vunnit majoritet. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. att Kumla kommun godkänner att Vindkraft i Örebro-Kumla AB upphandlar nio 

stycken vindkraftverk till ett maximalt värde av 270 miljoner kr, samt 

 

2. att Kumla kommun ingår borgen såsom för egen skuld för högst 36 miljoner kronor 

av Vindkraft i Örebro-Kumla AB:s låneförpliktelser för förvärv av sex vindkraftverk till 

byggrätterna vid E20 Marieberg i Kumla kommun och vid Mosjö i Örebro kommun 

jämte därmed löpande ränta och omkostnader. 

 

Reservationer 
Christina Örnebjär (FP) reserverar sig till förmån för sitt förslag. 

Kommunstyrelsens behandling 

Yrkanden 
Tony Larsson Malmberg (FP) yrkar avslag på förslag till beslut. 

 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer bifall till arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att 

arbetsutskottets förslag vunnit majoritet. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. att Kumla kommun godkänner att Vindkraft i Örebro-Kumla AB upphandlar nio 

stycken vindkraftverk till ett maximalt värde av 270 miljoner kr, samt 

 

2. att Kumla kommun ingår borgen såsom för egen skuld för högst 36 miljoner kronor 

av Vindkraft i Örebro-Kumla AB:s låneförpliktelser för förvärv av sex vindkraftverk till 

byggrätterna vid E20 Marieberg i Kumla kommun och vid Mosjö i Örebro kommun 

jämte därmed löpande ränta och omkostnader. 

 

Reservationer 
Tony Larsson Malmberg (FP) reserverar sig till förmån för sitt förslag. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2013-06-05 § 79 Dnr KS 2013/632 

Årsredovisning - VA-verksamheten 

Ärendebeskrivning 

Tekniska kontoret har lämnat årsredovisning för VA-verksamheten för 2012. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen. 

Arbetsutskottets behandling 

Yrkanden 
Katarina Hansson (S) föreslår att nästa års redovisning ska innehålla en utvecklad 

förvaltningsberättelse och att det i redovisningen ska finnas med jämförelsetal över tid. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige  

 

1. godkänner årsredovisningen, samt 

 

2. beslutar att nästa års redovisning ska innehålla en utvecklad förvaltningsberättelse 

och att det i redovisningen ska finnas med jämförelsetal över tid. 

Kommunstyrelsens behandling 

Yrkanden 
Katarina Hansson (S) yrkar återremiss med motiveringen att årsredovisningen behöver 

kompletteras. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen återremitterar årsredovisningen för komplettering. 
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2013-06-05 § 80 Dnr KS 2012/706 

Svar på medborgarförslag - Toaletter och nyttjande av tågspår 
vid Kvarntorpsområdet 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag har lämnats med förslag att använda tågspåren mellan Kumla och 

Kvarntorp för turister, ungdomar samt boende i Kumla utan tillgång till bil. 

Förslagsställaren påtalar också behovet av toaletter i Kvarntorpsområdet. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 17 september 2012 att överlämna medborgarförslag 

till kommunstyrelsen för besvarande. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 18 

september att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att lämna förslag till yttrande. 

 

Kultur- och fritidschef Annika Hallberg och stadsträdgårdsmästare Edit Ugrai har 

lämnat förslag till yttrande. Av yttrandet framgår bland annat att det i projektet MerKoll 

pågår ett arbete för att utveckla kollektivtrafiken i länet, bland annat finns förslag om 

utökning och linjeomläggning för trafik som berör Kvarntorpsområdet och som i så fall 

skulle underlätta för personer som saknar fordon att ta sig i området. 

 

Kultur- och fritidsnämnden har 24 april beslutat föreslå att yttrandet antas. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen 

 

1. antar yttrandet, samt 

 

2. anser därmed att medborgarförslaget är besvarat. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen 

 

1. antar yttrandet, samt 

2. anser därmed att medborgarförslaget är besvarat. 

Kommunstyrelsens behandling 

Förslagsställaren närvarar vid sammanträdet. 

 

Yrkanden 
Annica Moberg (S) och Mats Hellgren (M) föreslår att kommunstyrelsen  

1. antar yttrandet, samt  

 

2. ger kommundirektören i uppdrag att bereda medborgarförslaget utifrån ett 

näringslivs- och turistperspektiv. 
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen 

 

1. antar yttrandet, samt  

 

2. ger kommundirektör Ulla Lundholm i uppdrag att bereda medborgarförslaget utifrån 

ett näringslivs- och turistperspektiv. 
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2013-06-05 § 81 Dnr KS 2013/707 

Information från 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. 

 

Ola Bosshammar och Sophie Arvberger informerar vid sammanträdet. 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet lägger informationen till handlingarna. 

Kommunstyrelsens förslag 

Yrkanden 
Katarina Hansson (S) föreslår att kommunstyrelsen 

 

1. lägger informationen till handlingarna, samt 

 

2. ger kommundirektör Ulla Lundholm i uppdrag att ta fram en strategi för bemanning 

under sommaren. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen 

 

1. lägger informationen till handlingarna, samt 

 

2. ger kommundirektör Ulla Lundholm i uppdrag att ta fram en strategi för bemanning 

under sommaren. 
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2013-06-05 § 82 Dnr KS 2013/105 

Svar på medborgarförslag - Bortforsling av snö och 
snöröjning/sandning vid Tallängens skola, Hällabrottet 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag har lämnats om snöröjning/sandning och bortforsling av snö vid 

och omkring Tallängens skola i Hällabrottet. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 22 januari att överlämna medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för besvarande. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har, den 19 mars, uppdragit åt tekniska kontoret att 

lämna förslag till yttrande. 

 

Tekniska kontoret har den 6 maj lämnat tjänsteskrivelse. 

 

Av tjänsteskrivelsen framgår att en del av snön skulle kunna plogas in i skogspartiet 

söder om Kalkvägen. Problemet är att fordon har stått parkerade på den vändyta, vid 

Kalkvägens slutpunkt i söder, varifrån skogsområdet nås. För att komma fram med 

snöröjningsfordon måste parkeringsförbud införas i anslutning till vändytan.      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen 

 

1. ger tekniska kontoret i uppdrag att införa parkeringsförbud i anslutning till vändytan 

vid svängen Kalkvägen / Carléns väg, 

 

2. antar yttrandet, 

 

3. anser att medborgarförslaget därmed är besvarat. 

Arbetsutskottets behandling 

Yrkanden 
Christina Örnebjär (FP) föreslår att det i förslag till yttrande ska finnas med en 

hänvisning till svar på tidigare lämnat medborgarförslag om trafikproblem vid 

Kalkvägen, Hällabrottet. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen 

 

1. ger tekniska kontoret i uppdrag att införa parkeringsförbud i anslutning till vändytan 

vid svängen Kalkvägen / Carléns väg, 
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2. antar yttrandet, 

 

3. anser att medborgarförslaget därmed är besvarat. 

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska kontoret får i uppdrag att till kommunstyrelsens behandling av ärendet 

komplettera yttrandet med en hänvisning till svar på tidigare lämnat medborgarförslag 

om trafikproblem vid Kalkvägen, Hällabrottet. 

Kommunstyrelsens behandling 

Tekniska kontoret har kompletterat yttrandet enligt beslut i arbetsutskottet. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen 

 

1. ger tekniska kontoret i uppdrag att införa parkeringsförbud i anslutning till vändytan 

vid svängen Kalkvägen / Carléns väg, 

 

2. antar yttrandet, 

 

3. anser att medborgarförslaget därmed är besvarat. 
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Kommunstyrelsen 2013-06-05 § 83 Dnr KS 2013/715 

Medarbetarundersökning 

Ärendebeskrivning 

Personalchef Malin Holm och rehab handläggare Marie Koskela informerar om 

resultatet av medarbetarundersökningen 2013. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

Arbetsutskottets behandling 

Yrkanden 
Katarina Hansson (S) föreslår att kommundirektören får i uppdrag att till arbetsutskottet 

den 20 augusti redovisa den handlingsplan som personalavdelningen kommer att arbeta 

fram med anledning av medarbetarundersökningen. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen 

 

1. lägger informationen till handlingarna, 

 

2. ger kommundirektören i uppdrag att till arbetsutskottet den 20 augusti redovisa den 

handlingsplan som personalavdelningen kommer att arbeta fram med anledning av 

medarbetarundersökningen. 

Kommunstyrelsens behandling 

Personalchef Malin Holm informerar vid sammanträdet. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen 

 

1. lägger informationen till handlingarna, 

 

2. ger kommundirektören i uppdrag att till arbetsutskottet den 20 augusti redovisa den 

handlingsplan som personalavdelningen kommer att arbeta fram med anledning av 

medarbetarundersökningen. 
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Kommunstyrelsen 2013-06-05 § 84 Dnr KS 2013/553 

Förslag till energieffektivisering 

Ärendebeskrivning 

Kumla kommun har sökt och beviljats 1,4 mkr i stöd från Energimyndigheten för att ta 

fram en strategi för energieffektivisering för den egna verksamheten. Stödet kan 

användas för det strategiska arbetet, undersökningar, utbildning och planering. 

 

Det övergripande syftet med stödet är att systematiskt arbeta med kommunens 

enerigianvändning och genomföra lönsamma energieffektiviseringsåtgärder i den egna 

verksamheten. 

 

Projektledare Göran Sandström och miljöinspektör Carin Lindgren har lämnat förslag 

till strategi för energieffektivisering. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen antar förslag till strategi. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen antar förslag till strategi. 

Kommunstyrelsens behandling 

Miljöinspektör Carin Lindgren informerar vid sammanträdet. 

 

Yrkanden 
Mats Gunnarsson (MP) föreslår att skrivningen gällande Mål för år 2020, punkt 2, 

ändras så att energianvändningen per kvadratmeter i kommunkoncernens fastigheter ska 

minskas med 15% istället för de 10% som står i strategin. 

 

Annica Moberg (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Mats Gunnarssons (MP) förslag och 

finner att arbetsutskottets förslag vunnit majoritet. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antar förslag till strategi. 

 

Reservationer 
Mats Gunnarsson (MP), Carina Riberg (MP), Margareta Engman (M), Berry Keller (M) 

och Tony Larsson Malmberg (FP) reserverar sig till förmån för Mats Gunnarssons 

förslag. 
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Kommunstyrelsen 2013-06-05 § 85 Dnr KS 2013/155 

Anmälan av delegationsbeslut 

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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Kommunstyrelsen 2013-06-05 § 86 Dnr KS 2013/455 

Ställföreträdande förvaltningschef - miljö- och 
byggnadsförvaltningen 

Ärendebeskrivning 

Med anledning av att nuvarande ställföreträdande förvaltningschef för miljö- och 

byggnadsförvaltningen, Per Flodström, planerar att börja trappa ner inför kommande 

pension har han uttryckt önskemål om att frånträda uppdraget.  

 

Till ny ställföreträdande förvaltningschef föreslås kommunstyrelsen utse förvaltningens 

nuvarande utredningssekreterare  Caroline Fornbrant.   

 

Samverkan gällande uppdraget har skett och ingen av de berörda fackliga 

organisationerna har haft något att erinra mot tillsättningen. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen 

 

1. entledigar Per Flodström från uppdraget som ställföreträdande förvaltningschef för  

miljö- och byggnadsförvaltningen från och med 1 juli 2013, samt 

 

2. förordnar Caroline Fornbrant som ställföreträdande förvaltningschef för  miljö- och 

byggnadsförvaltningen från den 1 juli 2013. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen 

 

1. entledigar Per Flodström från uppdraget som ställföreträdande förvaltningschef för  

miljö- och byggnadsförvaltningen från och med 1 juli 2013, samt 

 

2. förordnar Caroline Fornbrant som ställföreträdande förvaltningschef för  miljö- och 

byggnadsförvaltningen från den 1 juli 2013. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen 

 

1. entledigar Per Flodström från uppdraget som ställföreträdande förvaltningschef för  

miljö- och byggnadsförvaltningen från och med 1 juli 2013, samt 

 

2. förordnar Caroline Fornbrant som ställföreträdande förvaltningschef för  miljö- och 

byggnadsförvaltningen från den 1 juli 2013. 
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Kommunstyrelsen 2013-06-05 § 87 Dnr KS 2013/634 

Remiss - Regionalt utvecklingsansvar i Örebro län och 
Gävleborgs län 

Ärendebeskrivning 

Örebro läns landsting har hos regeringen ansökt om att från och med 1 januari 2015 få 

överta det regionala utvecklingsansvaret enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar i 

vissa län (SFS 2010:630) och därmed också att det i Örebro län bildas en 

regionkommun med direktvalt fullmäktige 2014. 

 

Kommunfullmäktige i Kumla tillstyrkte den 17 september 2012 vid remissbehandling 

inför ovan nämnda ansökan att en sådan skulle lämnas till regeringen. 

 

Socialdepartementet har översänt promemorian (Ds 2013:14) Regionalt 

utvecklingsansvar i Örebro län och Gävleborgs län. Kumla kommun har möjlighet att 

lämna remissvar på promemorian. Svar ska ha kommit in till Socialdepartementet senast 

den 10 juni 2013. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 21 maj gett kommundirektören i uppdrag att 

lämna förslag till yttrande. 

 

Av förslag till yttrande framgår att Kumla kommun instämmer i promemorians slutsats 

att den regionala tillväxtpolitiken kommer att stärkas genom det ökade inflytandet, 

lokalt och regionalt, och övertagna ansvar för statliga tillväxtresurser som ett bildande 

av en region med ett direktvalt regionfullmäktige innebär. Detta kommer att öka det 

demokratiska inflytandet och skapa högre legitimitet.  

 

Kumla kommun tillstyrker därför förslaget i promemorian att lagen om regionalt 

utvecklingsansvar i vissa län även ska omfatta Örebro län och Gävleborgs län. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen antar förslag till yttrande. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen antar förslag till yttrande. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antar förslag till yttrande. 
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Kommunstyrelsen 2013-06-05 § 88 Dnr KS 2013/716 

Överenskommelse mellan Kumla kommun och stiftelsen 
CESAM 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen i Kumla kommun fattade den 8 februari 2012 beslut att ingå i ett 

projekt med uppdrag att genom processledning av stiftelsen CESAM utveckla 

samarbetet mellan Kumla kommun och representanter från det civila samhället.   

 

Grunden till överenskommelsen med stiftelsen Cesam är beslut fattade av 

kommunstyrelsen att ingå i projektet samt de ekonomiska ramarna för deltagandet. 

Överenskommelsen tydliggör de åtaganden respektive part har under projektetiden. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott kommer att behandla ärendet den 4 juni. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner för sin del avtalet. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen godkänner för sin del avtalet. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner för sin del avtalet. 
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Kommunstyrelsen 2013-06-05 § 89 Dnr KS 2012/1040 

Svar på medborgarförslag - Fotvård för diabetessjuka 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag har inkommit om att erbjuda gratis fotvård för diabetessjuka. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2012 att överlämna 

medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Arbetsutskottet beslutade den 5 februari 2013 att uppdra till socialchefen att lämna 

förslag till yttrande. 

 

Socialchefen har genom äldreomsorgschef Anita Blomqvist den 19 mars lämnat 

yttrande.  

 

Av yttrandet framgår bland annat att socialförvaltningen möjliggör fotvård för alla inom 

de särskilda boenden som finns. Förvaltningens uppfattning är att en subventionerad 

fotvård till diabetessjuka inte bör införas. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 
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Kommunstyrelsen 2013-06-05 § 90 Dnr KS 2012/914 

Svar på medborgarförslag - Debattklimatet i 
kommunfullmäktige samt ansvarig utgivare för Kumla 
kommuns hemsida 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag har inkommit som föreslår att kommunledningskontoret gör en 

översyn av Kumla kommuns hemsida och tydliggör utgivaransvaret för dess sidor. 

Därtill önskar förslagsställaren att en policy för god samtalston antas och att samtliga 

ledamöter i kommunfullmäktige ska få tillgång till Sveriges Kommuner och Landstings 

(SKL) skrift ”God samtalston i politiken”.  

 

Utredningssekreterare Caroline Foglé har lämnat förslag till yttrande. 

 

I yttrandet föreslår Caroline Foglé bland annat att kommunledningskontoret vid 

utbildning av förtroendevalda nästkommande mandatperiod inför ett utbildningspass om 

mötesteknik och samtalston i politiken, samt att det vid publiceringen av den nya 

versionen av hemsidan fortsatt tydligt framgår att kommundirektören är ansvarig för 

samtliga sidor på www.kumla.se.  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige  

 

1. antar yttrandet, samt  

 

2. anser därmed att medborgarförslaget är besvarat. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige  

 

1. antar yttrandet, samt  

 

2. anser därmed att medborgarförslaget är besvarat. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige  

 

1. antar yttrandet, samt  

 

2. anser därmed att medborgarförslaget är besvarat. 
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Kommunstyrelsen 2013-06-05 § 91 Dnr KS 2013/145 

Svar på motion om flera förskoleplatser på norr i Kumla 

Ärendebeskrivning 

Centerpartiet har lämnat en motion om fler förskoleplatser på norr i Kumla. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 22 januari att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 5 

februari att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att lämna förslag till yttrande. 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen har lämnat förslag till yttrande. Av yttrandet 

framgår bland annat att barn- och utbildningsnämnden beslutat om utökning med 24 

platser på förskolan Borgen i norra Kumla. 

 

Barn- och utbildningsnämnden har den 24 april beslutat anta förslag till yttrande och att 

fullmäktige ska anse motionen besvarad. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige 

 

1. antar yttrandet, samt 

 

2. anser att motionen därmed är besvarad. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige 

 

1. antar yttrandet, samt 

 

2. anser att motionen därmed är besvarad. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige 

 

1. antar yttrandet, samt 

 

2. anser att motionen därmed är besvarad. 
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Kommunstyrelsen 2013-06-05 § 92 Dnr KS 2013/661 

Revidering av styrning av arbete riktat mot barn och unga 

Ärendebeskrivning 

Den barn- och ungdomspolitiska handlingsplanen, med mål och åtgärder, tillkom efter 

beslut av kommunfullmäktige i november 2005, med avsikten att underlätta 

kommunens införande av FN:s barnkonvention.  

 

Mål och åtgärder har varit oförändrade sedan dess. Under tiden har det framkommit att 

målen/åtgärderna varit svårtolkade och gett dålig styrning.  

 

Årligen tas ett barnbokslut fram av samtliga nämnder som sedan sammanställs och 

kompletteras med kommunstyrelsen uppföljning. Uppföljning av nuvarande 

handlingsplan som underlag till barnbokslut är inte tillräckligt eftersom det är svårt att 

koppla aktiviteter till kostnader för att tydligt visa vilka ekonomiska resurser som riktas 

mot barn och unga.  

 

Kommunfullmäktige beslutade i maj 2013 bland annat att ge kommundirektören i 

uppdrag att se över hur åtgärderna i handlingsplanen på ett tydligare sätt kan kopplas till 

kostnader.  

 

Kommunledningskontoret har lämnat förslag till förändringar där det bland annat 

framgår att kommunstyrelsen genom direktiven för budget skulle ge nämnderna i 

uppdrag att ta fram relevanta uppföljningsmått för verksamheten med koppling till 

aktuella artiklar i barnkonventionen.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att 

 

1. föra in aktiviteter som säkerställer implementering av barnkonventionen i den 

ordinarie styrmodellen där nämnderna ges i uppdrag att ta fram uppföljningsmått, 

 

2. uppdra åt nämnderna att särredovisa nämndernas arbete riktat mot barn och unga i 

respektive årsredovisning, 

 

3. utifrån nämnderas redovisningar utge en populärutgåva, så kallat barnbokslut, samt 

 

4. beslut om ovanstående punkter ersätter det barn- och ungdomspolitiska programmet 

och dess handlingsplan. 
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Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att 

 

1. föra in aktiviteter som säkerställer implementering av barnkonventionen i den 

ordinarie styrmodellen där nämnderna ges i uppdrag att ta fram uppföljningsmått, 

 

2. uppdra åt nämnderna att särredovisa nämndernas arbete riktat mot barn och unga i 

respektive årsredovisning, 

 

3. utifrån nämnderas redovisningar utge en populärutgåva, så kallat barnbokslut, samt 

 

4. beslut om ovanstående punkter ersätter det barn- och ungdomspolitiska programmet 

och dess handlingsplan. 

 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att 

 

1. föra in aktiviteter som säkerställer implementering av barnkonventionen i den 

ordinarie styrmodellen där nämnderna ges i uppdrag att ta fram uppföljningsmått, 

 

2. uppdra åt nämnderna att särredovisa nämndernas arbete riktat mot barn och unga i 

respektive årsredovisning, 

 

3. utifrån nämnderas redovisningar utge en populärutgåva, så kallat barnbokslut, samt 

 

4. beslut om ovanstående punkter ersätter det barn- och ungdomspolitiska programmet 

och dess handlingsplan. 

 



22 

KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2013-06-05 § 93 Dnr KS 2013/644 

Årsredovisning 2012 Stiftelsen Svenska Skoindustrimuseet i 
Kumla 

Ärendebeskrivning 

Stiftelsen Svenska Skoindustrimuseet i Kumla har lämnat årsredovisning för år 2012. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen. 
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Kommunstyrelsen 2013-06-05 § 94 Dnr KS 2013/562 

Anmälan av arbetsutskottets protokoll 

Ärendebeskrivning 

Anmälan av arbetsutskottets protokoll från den 23 och 30 april samt 7 maj. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen lägger protokollen till handlingarna. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger protokollen till handlingarna. 
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Kommunstyrelsen 2013-06-05 § 95 Dnr  

Utdelning av stipendier ur ungdomsstipendiet Procordia Kumla 
kommun 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har att besluta om utdelning av ungdomsstipendiet Procordia Kumla 

kommun efter förslag från kulturpriskommittén och representant för Procordia. 

Stipendiet ska enligt förslag utdelas under 2012-2014.  

 

Kulturpriskommittén föreslår att kommunstyrelsen beslutar att utse fem stipendiater 

som vardera får 5 000 kr. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar enligt kulturpriskommitténs förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar enligt kulturpriskommitténs förslag vilket innebär att 

stipendier på vardera 5 000 kr tilldelas följande: 

 

- Johanna Bolin för utveckling inom cello 

- Emma Eriksson för utveckling inom fri idrott 

- Hugo Ericsson för utveckling inom fotboll 

- Julia Gustavsson för utveckling inom teater 

- Anton Johansson för utveckling inom ishockey. 
 
 

 

 


