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Kommunstyrelsen 2014-06-04 § 81 Dnr KS 2014/370 

Ändring av bolagsordning för Örebro Läns Flygplats AB 

Ärendebeskrivning 

Med anledning av att ändringar infördes i kommunallagen (KL) den 1 januari 2013 har 

kommunledningskontoret gjort en översyn av bolagsordningen för Örebro Läns 

Flygplats AB. De ändringar som föreslås i bolagsordningen syftar till att 

bolagsordningen ska överensstämma med de nya bestämmelserna i KL. Vissa 

bestämmelser som återfinns i bolagets ägardirektiv har också förts in i bolagsordningen. 

Därmed finns inget behov av särskilt ägardirektiv för bolaget. Förslaget har skickats på 

remiss till VD Mikael Smedberg och övriga ägare som har fått tillfälle att lämna 

synpunkter. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige  

1. antar bolagsordningen för Örebro Läns Flygplats AB enligt förslag, samt 

2. beslutar att ägardirektiv för Örebro Läns Flygplats AB upphör att gälla. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt förslag till beslut 
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Kommunstyrelsen 2014-06-04 § 82 Dnr KS 2014/501 

Förordnande av Örebro Läns Flygplats AB som tjänst av 
allmänt ekonomiskt intresse (SGEI) 

Ärendebeskrivning 

Under 2013 lämnade EU-kommissionen ett remissförslag gällande slopat offentligt stöd 

till regionala flygplatser. Under 2013 har Örebro Läns Flygplats AB utrett och förberett 

vilka effekter detta kunde få på finansieringen av verksamheten. 

 

I enlighet med de krav som uppställs av EU kommissionen i sitt beslut av den 20 

december 2011 och enligt de riktlinjer som EU kommissionen antog den 20 februari 

2014 benämnd ”Guidelines on State aid to airports and airlines” föreslås att ägarna till 

Örebro Läns Flygplats AB utser Örebro Läns Flygplats AB till SGEI-flygplats (Services 

of General Economic Interest). Detta innebär att det fortsättningsvis får ske finansiering 

via driftbidrag och kapitalkostnadsstöd utan hinder av statsstödsreglerna.  

 

Enligt EU kommissionens beslut, artikel 2.2., bör beslut om tjänster av allmänt 

ekonomiskt intresse (SGEI) ha en varaktighet av högst 10 år för att beslutet ska vara 

tillämpligt. Detta beslut om att förordna Örebro Läns Flygplats AB att utgöra en SGEI 

föreslås därför att gälla till och med den 31 december 2023. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige 

 

1. förordnar härmed Örebro Läns Flygplats AB uppgiften att utgöra en tjänst av allmänt 

ekonomiskt intresse (SGEI) med skäl och enligt villkor som följer av de krav som 

uppställs i EU kommissionens beslut ”Kommissionens beslut av den 20 december 2011 

om tillämpningen av artikel 106.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på 

statligt stöd i form av ersättning för allmännyttiga tjänster som beviljas vissa företag 

som fått i uppdrag att tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse”, samt 

 

2. beslutar att ovanstående förordnande gäller till och med den 31 december 2023. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt förslag till beslut 
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Kommunstyrelsen 2014-06-04 § 83 Dnr KS 2014/84 

Överenskommelse mellan Kumla kommun och kommunens 
föreningar/organisationer 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade i juni 2013 att ge stiftelsen CESAM (Stiftelsen Centrum 

för Samhällsarbete och Mobilisering) i uppdrag att utveckla samarbetet mellan Kumla 

kommun och representanter från föreningar och organisationer. 

 

Kommunens föreningar och organisationer bjöds in till ett stormöte i början av 

september. Därefter bildades en projektgrupp bestående av politiker och tjänstemän 

samt representanter från föreningar och organisationer som anmält intresse av att 

fortsätta arbetet för att nå en överenskommelse om samverkan mellan Kumla kommun 

och kommunens föreningar och organisationer. 

 

Under ledning av stiftelsen CESAM har projektgruppen träffats vid fem tillfällen under 

perioden september 2013 – januari 2014. Projektgruppen har enats om ett förslag till 

överenskommelse. 

 

Arbetsutskottet beslutade den 4 februari att överenskommelsen skulle skickas på remiss 

till samtliga nämnder och förvaltningar samt organisationer och föreningar i Kumla 

kommun.  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige 

1. antar överenskommelsen mellan Kumla kommun och kommunens organisationer och 

föreningar,  

2. upplöser överenskommelsens projektgrupp, samt 

3. ger kommunstyrelsens ordförande Katarina Hansson (S) rätten att, för Kumla 

kommuns del, underteckna avtalet om överenskommelsen på Kumladagen lördagen den 

30 augusti 2014.  

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt förslag till beslut 



6 

KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2014-06-04 § 84 Dnr KS 2013/461 

Svar- medborgarförslag politiker ombud 

Ärendebeskrivning 

Annica Sjöqvist m fl. har den 5 april 2013 lämnat ett medborgarförslag om att inrätta 

politikerombud på varje arbetsplats i Kumla kommun. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 22 april 2013 att överlämna medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för besvarande. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 7 maj 2013 att ge 

kommunledningskontoret i uppdrag att lämna förslag till yttrande. 

 

Av yttrandet framgår bland annat att Kumla kommun har ett samverkansavtal med 

arbetsmarknadens parter.  

För att skapa ökat inflytande och förståelse rekommenderas förslagställarna att i första 

hand tala med sin närmaste chef samt de fackliga representanterna om hur 

arbetsplatsträffarna kan utvecklas. Arbetsplatsträffarna ska säkerställa att korrekt 

information når medarbetarna samt att medarbetarna får möjlighet till inflytande och 

meddela dina synpunkter som sedan förs vidare till nämnden. På så vis respekteras 

gällande lagstiftning och avtal. 

 

Finns det behov att ytterligare komplettera kommunikationskanalerna med exempelvis 

kontaktpolitiker är det upp till ansvarig nämnd och styrelse att besluta om detta. Det 

ligger på respektive nämnds ansvar att svara för kommunikation, samt god kvalitet och 

ledning och av respektive verksamhet. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen  

1. antar skrivelsen, 

2. anser därmed medborgarförslaget som besvarat. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen  

1. antar skrivelsen, 

2. anser därmed medborgarförslaget som besvarat. 
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Kommunstyrelsen 2014-06-04 § 85 Dnr KS 2014/1 

Anmälan delegationsbeslut - kommunstyrelsen 2014 

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 2014-06-04 § 86 Dnr KS 2014/428 

2013 års uppföljning av Miljöprogram 2012-2016 

Ärendebeskrivning 

I Kumla kommun finns ett Miljöprogram 2012-2016. Miljöprogrammet bygger på de 16 

nationellt uppsatta miljökvalitetsmålen och kommunen har främst valt att inrikta arbetet 

på följande fem miljökvalitetsmål; Begränsad klimatpåverkan, Giftfri miljö, Ingen 

övergödning, God bebyggd miljö samt Ett rikt växt- och djurliv. Dessa 

miljökvalitetsmål speglar de miljöproblem som anses viktiga att arbeta extra med i 

kommunen. Programmet innehåller miljömål för kommunens egna verksamheter samt 

för de kommunala bolagen. Samtliga nämnder, förvaltningar och bolag ansvarar för att 

miljömålen uppnås. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat att godkänna uppföljningen och har skickat 

den vidare till Kommunstyrelsen för godkännande.  

 

Miljöinspektörer Östen Tylebrink och Carin Lindgren informerade kommunstyrelsens 

arbetsutskott i ärendet den 6 maj. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av Miljöprogrammet 2012-2016. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av Miljöprogrammet 2012-2016. 
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Kommunstyrelsen 2014-06-04 § 87 Dnr KS 2013/998 

Prissättning Kv. Täppan 

Ärendebeskrivning 

Bakgrund: 

Anläggningsarbetet av det nya småhusområdet Kv Täppan är i stort sett klart. Förslag 

till prissättning av tomterna är följande: 

 

Tomtpriser 

Antalet småhustomter som kan försäljas uppgår till 22 stycken, samtliga måste 

grundläggas genom pålning. Tomterna föreslås ha följande prissättning: 

 

Täppan 1-4, 14-16   150 000 kr 

Täppan 10-13, 17-22   200 000 kr 

Täppan 5-9    250 000 kr 

             4 300 000 kr 

 

Principer bakom prissättningen: 

Strävan är att nå en balans mellan utgifter och inkomster i exploateringskalkylen. För att 

få täckning på investeringen avseende exploateringen, exklusive VA, krävs ett 

genomsnittligt tomtpris på 195 000 kr alt 162 kr/kvm. Jämför man priset mot 

kommunens andra småhusområden ligger Skogsgläntan närmast i pris på 151 kr/kvm. 

 

Prisspridningen på tomterna är satta utefter ett antal kriterier där positiva förhållanden 

som t ex västerläge, fri baksida samt stor tomt är värdehöjande faktorer. 

 

Exempel på övriga kostnader: 

Samtliga tomtpriser är exklusive pålningskostnad som uppskattas till  

100 000 - 250 000 kr. Anslutningskostnad till VA-nätet ligger mellan  

147 000 - 160 000 kr. Kostnader för bygglov och utsättning mm uppgår till ca 44 000 

kr. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner de föreslagna tomtpriserna. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner de föreslagna tomtpriserna. 
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Kommunstyrelsen 2014-06-04 § 88 Dnr KS 2014/482 

Fastighetsförvärv Kumla Orren 2 

Ärendebeskrivning 

Köpekontrakt har upprättats där Kumla kommun köper fastigheten Kumla Orren 2, med 

adress Parkgatan 4. Fastighetens areal utgör 1 020 kvm och är bebyggd med en 

friliggande villa på 1 ½-plan och en boarea om 154 kvm. Köpesumman uppgår till 1 

600 000 kr. 

 

Fastigheten är belägen intill kvarteret Gladan/Rapphönan som Plan- och 

byggavdelningen har fått i uppdrag av Miljö-och byggnadsnämnden att 

detaljplanelägga. Kvarteret Orren finns med i kommunens översiktsplan som tänktbart 

utbyggnadsområde för bostäder. Kommunen äger även intilliggande fastighet Kumla 

Orren 1. 

Köpekontraktet gäller under förutsättning att det godkänns av kommunstyrelsen.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen 

 

1. godkänner köpekontraktet gällande fastigheten Kumla Orren 2, samt 

2. anslår i investeringsbudgeten 1 600 000 kr för ovanstående fastighetsförvärv. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen 

 

1. godkänner köpekontraktet gällande fastigheten Kumla Orren 2, samt 

2. anslår i investeringsbudgeten 1 600 000 kr för ovanstående fastighetsförvärv. 
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Kommunstyrelsen 2014-06-04 § 89 Dnr KS 2014/490 

Förslag till avskaffande av centraliserad bemanningsenhet 

Ärendebeskrivning 

I och med att det blivit svårare att lösa de bemanningsbehov verksamheterna har, så har 

diskussioner förts med bemanningsenhetens kunder om lösningar. 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen har sedan tidigare planerat att se över 

korttidsvikarieprocessen, några förskolor har en fast vikarie. Barn- och 

utbildningsförvaltningen kan tänka sig att ta hand om korttidsvikariefrågan och ser att 

bemanningsassistenten fortsatt finns centralt på förvaltningen men ser helst att ta över 

den från 1 januari 2015. 

 

Socialförvaltningen har uttryckt önskemål om en omstart kring korttidsvikariefrågan 

(som också hänger ihop med kvalitet i verksamheten). Samtidigt görs organisationen om 

från 1 juli (LSS) och 1 september (VoO) och tar bort samordnarfunktionen, d.v.s. 

beställarledet, vilket gör det naturligt att se över denna process. Socialförvaltningen 

önskar att få tillbaka ansvaret för korttidsvikarieanskaffningen så snart som möjligt så 

att en organisation kan riggas innan den 1 september 2014. Den organisation av 

korttidsvikarieanskaffandet som planeras blir mindre sårbar än mot idag. Se bilaga 

konsekvensanalys. 

 

Måltidsavdelningen är flexibel i frågan och hanterar till stora delar redan frågan själva 

vilket gör att det inte blir så stor skillnad för dem. 

 

Kvalitetssäkringen avseende inrekrytering av korttidsvikarier, introduktion, 

godkännande av vikarie, LAS-hantering kommer att fortgå framgent också. Det ska inte 

bli någon försämring i det perspektivet. Det blir en samordnad anskaffning av 

korttidsvikarier men inom respektive förvaltning. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen  

1. avskaffar den centraliserade bemanningsenheten fr.o.m. 1 juli 2014, samt 

2. överför 2,0 bemanningsassistent (budgetmedel och personer) till socialförvaltningen 

från 1 juli och att barn- och utbildningsförvaltningen fr.o.m. 1 juli helt förfogar över 0,5 

årsarbetare bemanningsassistent (ansvaret för personen – budgetmedel har aldrig 

överförts). 

Arbetsutskottets behandling 

Yrkanden 
Katarina Hansson (S) föreslår att en återrapportering görs till arbetsutskottet i september 

gällande hur socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen ska gå tillväga i 

arbetet i och med överföringen av bemanningsassistenter till respektive förvaltning. 
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Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen  

1. avskaffar den centraliserade bemanningsenheten fr.o.m. 1 juli 2014,  

2. överför 2,0 bemanningsassistent (budgetmedel och personer) till socialförvaltningen 

från 1 juli och att barn- och utbildningsförvaltningen fr.o.m. 1 juli helt förfogar över 0,5 

årsarbetare bemanningsassistent (ansvaret för personen – budgetmedel har aldrig 

överförts), samt 

3. beslutar att en återrapportering görs till arbetsutskottet i september gällande hur 

socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen går tillväga i arbetet. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen  

1. avskaffar den centraliserade bemanningsenheten fr.o.m. 1 juli 2014,  

2. överför 2,0 bemanningsassistent (budgetmedel och personer) till socialförvaltningen 

från 1 juli och att barn- och utbildningsförvaltningen fr.o.m. 1 juli helt förfogar över 0,5 

årsarbetare bemanningsassistent (ansvaret för personen – budgetmedel har aldrig 

överförts), samt 

3. beslutar att en återrapportering görs till arbetsutskottet i september gällande hur 

socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen går tillväga i arbetet. 
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Kommunstyrelsen 2014-06-04 § 90 Dnr KS 2013/1377 

Återrapportering från Kumla mot narkotika 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade 2013-12-04, KS 2013/1311, att Kumla mot narkotika 

(KMN) skulle överföras till socialnämnden från den 1 januari 2014. I samband med det 

beslutades även att en återrapportering från Kumla mot narkotika till kommunstyrelsen 

skulle ske efter sex månader. 

 

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. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut 

Kommunstyrelsens behandling 

Yrkanden 
Lennart Eriksson (S) yrkar på att socialförvaltningen fortsatt återrapporterar till 

kommunstyrelsen gällande arbetet med Kumla Mot Narkotika två gånger per år. 

 

Mats Hellgren (M) yrkar bifall till Lennart Erikssons förslag.  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen 

1. lägger informationen till handlingarna 

2. uppdrar åt socialförvaltningen att återrapportera till kommunstyrelsen två gånger per 

år om hur arbetet med Kumla Mot Narkotika fortlöper.  
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Kommunstyrelsen 2014-06-04 § 91 Dnr KS 2013/732 

Svar - medborgarförslag om bristfälliga lekplatser i Åbytorp 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag har inkommit där det framgår att lekplatserna i Åbytorp är 

bristfälliga och så farliga att barn kan skada sig. Förslagsställaren tycker att kommunen 

skall ha en bättre skötsel och underhåll av de lekplatser som finns i Åbytorp. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 20 augusti 2013 att ge kultur- och 

fritidsnämnden i uppdrag att lämna förslag till yttrande. Av yttrandet framgår bland 

annat att lekplatsen som ligger utanför förskolan i Åbytorp tillhör kommunfastigheter, 

lekplatsen sköts och underhålls av Parkavdelningen. Under 2014 kommer 

lekutrustningen målas och rustas upp för att det skall vara en säker och trivsam miljö för 

lek. Dessutom finns det ytterligare en lekplats vid Hagavallens IP som parkavdelningen 

ansvarar för. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen 

1. antar yttrandet, samt 

2. anser därmed medborgarförslaget som besvarat. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen 

1. antar yttrandet, samt 

2. anser därmed medborgarförslaget som besvarat. 



15 

KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2014-06-04 § 92 Dnr KS 2012/476 

Avveckling och sammanslagning av stiftelser 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade den 2 februari 2011, § 16, att avveckla och slå samman ett 

antal stiftelser som efter en utredning visat sig vara för små för att fullgöra sina syften. 

 

Avveckling av stiftelser 

Länsstyrelsen har meddelat följande stiftelser tillstånd att förbruka tillgångarna (det vill 

säga avvecklas): 

 

Kommunstyrelsen 

Stiftelsen samfond för utdelning åt trotjänare inom Kumla kommun Behållning 2013-

12-31: 46 329,02 kr. 

 

Barn- och utbildningsnämnden 

Stiftelsen samfond för skolungdom inom Hardemodelen av Kumla kommun. 

Behållning: 27 389,53 kr. 

Stiftelsen samfond för skolungdom inom Kumladelen av Kumla kommun. Behållning: 

90 986,54 kr. 

Stiftelsen samfond för skolungdom inom Ekebydelen av Kumla kommun. Behållning: 

28 011,86 kr. 

Stiftelsen Hardemo kyrkskolas fond för studieresor. Behållning: 9 564,68 kr. 

Stiftelsen Gustav Larssons stipendiefond för Stene skola. Behållning: 2 822,19 kr. 

 

Socialnämnden 

Stiftelsen Esters minne. Behållning: 26 105,93 kr. 

 

Utöver ovanstående stiftelser förvaltar kommunstyrelsen Stiftelsen Ida Petterssons 

minne (behållning: 15 233,11 kr). Ansökan ska lämnas till länsstyrelsen om att få 

avveckla även denna stiftelse. 

 

Slutligen förvaltar socialnämnden stiftelsen Karl Larssons minne (behållning: 23 198,61 

kr). I stiftelseurkunden sägs att kapitalet får förbrukas, varför länsstyrelsens tillstånd 

inte behöver inhämtas. 

 

Sammanslagning av stiftelser 

Kammarkollegiet har medgett sammanläggning av stiftelserna Stiftelsen samfond för 

utdelning till behövande inom Ekebydelen av Kumla kommun och stiftelsen samfond 

för utdelning till behövande inom Hardemodelen av Kumla kommun till stiftelsen 

samfond för utdelning till behövande inom Kumladelen av Kumla kommun. Vidare 

medges rätt att i den sistnämnda stiftelsens föreskrifter, punkten 3 första stycket ändra 

lydelsen enligt följande. 
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”Disponibel avkastning skall användas till att lämna utdelning till behövande i Kumla 

kommun” 

 

Stiftelsen har en behållning om 689 060,37 kr och utdelningsansvar har socialnämnden. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. att respektive utdelande nämnd verkställer avveckling av stiftelser enligt ovan, 

 

2. att ansökan inlämnas till länsstyrelsen om tillstånd enligt 6 kap 5§ stiftelselagen 

(1994:1220) att få förbruka tillgångarna i stiftelsen Ida Petterssons minne, samt 

 

3. att förslag till stadgar för Stiftelsen samfond för utdelning till behövande inom Kumla 

kommun antas. 

Arbetsutskottets behandling 

Yrkanden 
Katarina Hansson (S) föreslår att arbetsutskottet ger kommundirektör Ulla Lundholm i 

uppdrag att se över hur personerna som fonderna är uppkallade efter kan 

uppmärksammas i och med sammanslagningen. 

 

Arbetsutskottet bifaller förslaget. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. att respektive utdelande nämnd verkställer avveckling av stiftelser enligt ovan, 

 

2. att ansökan inlämnas till länsstyrelsen om tillstånd enligt 6 kap 5§ stiftelselagen 

(1994:1220) att få förbruka tillgångarna i stiftelsen Ida Petterssons minne, 

 

3. att förslag till stadgar för Stiftelsen samfond för utdelning till behövande inom Kumla 

kommun antas, samt 

 

4. att kommundirektör Ulla Lundholm får i uppdrag att se över hur personerna som 

fonderna är uppkallade efter kan uppmärksammas i och med sammanslagningen. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. att respektive utdelande nämnd verkställer avveckling av stiftelser enligt ovan, 

 

2. att ansökan inlämnas till länsstyrelsen om tillstånd enligt 6 kap 5§ stiftelselagen 
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(1994:1220) att få förbruka tillgångarna i stiftelsen Ida Petterssons minne, 

 

3. att förslag till stadgar för Stiftelsen samfond för utdelning till behövande inom Kumla 

kommun antas, samt 

 

4. att kommundirektör Ulla Lundholm får i uppdrag att se över hur personerna som 

fonderna är uppkallade efter kan uppmärksammas i och med sammanslagningen. 
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Kommunstyrelsen 2014-06-04 § 93 Dnr KS 2014/437 

Årsredovisning 2013 Finsam Sydnärke 

Ärendebeskrivning 

Finsam Sydnärke har översänt årsredovisning för verksamhetsåret 2013. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige 

1. godkänner Finsam Sydnärkes årsredovisning 2013, samt 

2. beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.  

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt förslag till beslut 
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Kommunstyrelsen 2014-06-04 § 94 Dnr KS 2014/455 

Förbundsordningen samordningsförbundet Sydnärke 

Ärendebeskrivning 

Samordningsförbundet Sydnärke har i samband med sitt ordinarie styrelsemöte, den 25 

april 2014 fastställt förändringar i förbundsordningen för samordningsförbundet 

Sydnärke, § 2 Förbunds säte, § 6 Uppgifter och beslutanderätt och § 19 Arkivtillsyn. 

Förändringar överlämnas härmed till kommunfullmäktige för beslut. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar förändringarna i förbundsordningen för 

samordningsförbundet Sydnärke. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt förslag till beslut 
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Kommunstyrelsen 2014-06-04 § 95 Dnr KS 2014/468 

Årsredovisning 2013 - Stiftelsen Svenska Skoindustrimuseet i 
Kumla 

Ärendebeskrivning 

Stiftelsen Svenska Skoindustrimuseet i Kumla har översänt sin årsredovisning för 

verksamhetsåret 2013. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen verksamhetsåret 2013 för Stiftelsen 

Svenska Skoindustrimuseet i Kumla samt beviljar styrelsen för stiftelsen ansvarsfrihet. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt förslag till beslut 
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Kommunstyrelsen 2014-06-04 § 96 Dnr KS 2014/335 

Ändring av bolagsordning Vindkraft i Örebro-Kumla AB 

Ärendebeskrivning 

Beslut har tidigare tagits om sju vindkraftverk motsvarande en årlig produktion på ca 35 

GWh. Samtliga dessa sju verk kommer vara placerade i Örebro län. Enligt framtagen 

utbyggnadsplan ska bolaget äga 10 vindkraftverk vid utgången av 2014 och 16 

vindkraftverk vid utgången av 2015. 

 

Vindkraft i Örebro-Kumla AB:s bolagsordning medger inte ägande av vindkraftverk 

utanför Örebro län eller ägande av vindkraftverk indirekt genom ägande av aktier eller 

andelar i bolag. Avsikten har dock inte varit att helt utesluta byggnation och ägande av 

vindkraftverk i andra delar av Sverige. Därför föreslås att bolagsordningen ändras så att 

den inte hindrar att bolaget investerar i vindkraftverk även utanför Örebro län, men 

inom Sverige, direkt såväl som indirekt genom ägande av aktier och andelar i bolag. 

 

Vindkraft i Örebro-Kumla AB har i ett inriktningsbeslut fastställt att bolagets 

vindkraftverk i första hand ska finnas i Örebro län. För att få en god totalekonomi i 

bolaget har styrelsen dock öppnat upp för vissa investeringar utanför länet för att 

komma åt de nationellt bästa vindlägena t.ex. längst kusterna.  

 

Kommunledningskontoret föreslår därför att verksamhetsföremålet i bolaget 

bolagsordning ändras till följande: ”Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt 

eller indirekt genom att äga aktier eller andelar i bolag; äga, producera och utveckla 

vindkraft för energiförsörjning i Sverige, främst i Örebro län, i första hand inom Örebro 

och Kumla kommuner, samt därmed förenlig verksamhet.” Samma justering avseende 

lokalisering görs i ändamålsbeskrivningen i bolagsordningen.  

 

Den verksamhetsmässiga konsekvens beslutet får är att Vindkraft i Örebro-Kumla AB:s 

bolagsordning inte hindrar att Vindkraft i Örebro-Kumla AB investerar i vindkraftverk 

även utanför Örebro län, men inom Sverige, direkt såväl som indirekt genom ägande av 

aktier och andelar i bolag. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige  

1. antar förslag till ny bolagsordning för Vindkraft i Örebro-Kumla AB, samt 

2. ger kommundirektör Ulla Lundholm i uppdrag att sammanställa en anvisning för 

Vindkraft i Örebro-Kumla AB avseende dels de mål som bolaget ska ha i fråga om 

införskaffande av vindkraftverk koppat till Kumla kommuns klimatmål och dels de sätt 

bolaget ska arbeta med för att införskaffa vindkraftverk inklusive lokalisering. Denna 

anvisning ska fastställas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i Örebro och 

Kumla.  
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Arbetsutskottets behandling 

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

 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer yrkandet om avslag mot förslag till beslut. Ordföranden finner att 

förslag till beslut vunnit majoritet. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut 

 

Reservationer 
Christina Örnebjär (FP) reserverar sig mot förslaget till förmån för sitt eget yrkande. 

Kommunstyrelsens behandling 

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

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer Tony Larsson Malmbergs yrkande om avslag mot förslag till beslut. 

Ordföranden finner att förslag till beslut vunnit majoritet. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt förslag till beslut. 

 

Reservationer 
Tony Larsson Malmberg (FP) reserverar sig mot förslaget till förmån för sitt eget 

yrkande. 
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Kommunstyrelsen 2014-06-04 § 97 Dnr KS 2014/186 

Förvärv av tre vindkraftverk i Stjärnarp 

Ärendebeskrivning 

Styrelsen i Vindkraft i Örebro-Kumla AB fattade på styrelsemötet den 14 februari 2014 

beslut om att förvärva tre vindkraftverk i Stjärnarp, Halmstads kommun för 84 miljoner 

kr. Detta beslut godkändes också av styrelsen i Utvecklingsbolaget i Örebro-Kumla AB. 

Då köpeskillingen överstiger 1 000 prisbasbelopp måste ett sådant beslut godkännas av 

kommunfullmäktige i Örebro och Kumla kommuner vars beslut ska bekräftas av 

bolagsstämman.  

 

Vindkraftbolaget Arise AB har under 2013 byggt tre vindkraftverk i Stjärnarp i 

Halmstads kommun. Verken är placerade nära kusten i ett mycket bra vindläge. Verken 

har varit i drift sedan september 2013. 

 

Vindkraftverken är av modell Vestas V100 med en generatoreffekt på 1,8 MW, en 

tornhöjd på 95 m och en rotordiameter på 100 m. Produktion beräknas till totalt 17,3 

GWh per år för de tre verken. Den beräknade årsproduktionen (utifrån tre års vinddata 

från mätmast) har nu kunnat verifieras mot uppmätt verklig produktion.  

 

Vindkraftverken ligger i elprisområde 4 vilket med dagens marknadspriser innebär 

drygt 1 öre per kWh i ökad intäkt i jämförelse med elprisområde 3 (Mellansverige inkl. 

Örebro län). Vindkraftverken är certifierade och godkända för försäljning av 

ursprungsgarantier utanför Sverige. Med dagens marknadspriser innebär det en extra 

intäkt på ca 2 öre/kWh. Elnätskostnaderna för verken är på en låg nivå.   

 

Priset för de tre verken är 84 miljoner kr med ett prisavdrag på upp till 3 miljoner kr om 

verken inte producerar minst 17,1 GWh på ett år (normalårskorrigerad produktion).     

 

Den ekonomiska kalkylen som upprättats av Vindkraft i Örebro-Kumla AB visar på en 

avkastning motsvarande en internränta på 7,4 % för investeringen (exkl. eventuell 

energiskattelättnad). Vindkraftverken beräknas ge ett positivt nettoresultat på totalt ca 

1,7 miljoner kr år 1. 

 

Den årliga produktionen motsvarar en minskad klimatbelastning på 6 900 ton CO2 per 

år (klimatvärdering enligt Örebro kommuns klimatplan) eller den årliga 

klimatbelastningen från 3 450 normalbilar.   

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att godkänna Vindkraft i Örebro-Kumla AB:s förvärv av tre vindkraftverk i Stjärnarp, 

Halmstad kommun, för en maximal köpeskilling av 84 miljoner kr, antingen direkt eller 

indirekt genom att förvärva aktierna i det bolag som äger de aktuella vindkraftverken, 
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samt 

2. att, såsom för egen skuld, ingå borgen till Vindkraft i Örebro-Kumla AB:s 

låneförpliktelser upp till ett högsta belopp om 16 800 000 kronor, jämte därpå löpande 

ränta och kostnader. 

Arbetsutskottets behandling 

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

 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer yrkandet om avslag mot förslag till beslut. Ordföranden finner att 

förslag till beslut vunnit majoritet. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut 

 

Reservationer 
Christina Örnebjär (FP) reserverar sig mot förslaget till förmån för sitt eget yrkande. 

Kommunstyrelsens behandling 

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

 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer Tony Larsson Malmbergs yrkande om avslag mot förslag till beslut. 

Ordföranden finner att förslag till beslut vunnit majoritet. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt förslag till beslut. 

 

Reservationer 
Tony Larsson Malmberg (FP) reserverar sig mot förslaget till förmån för sitt eget 

yrkande. 
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Kommunstyrelsen 2014-06-04 § 98 Dnr KS 2014/316 

Begäran om utökad borgen - Kumla Bostäder AB 

Ärendebeskrivning 

Styrelsen i Kumla Bostäder AB beslutade på styrelsemöte den 29 januari att ansöka om 

utökad borgenslimit från dagens 1000 mkr till 1200 mkr. Anledning till utökningen är 

den fortsatta produktionen av nya lägenheter.  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige 

beviljar en utökning av borgenslimit för Kumla Bostäder AB från 1000 mkr till 1200 

mkr. 

Arbetsutskottets behandling 

Yrkanden 
Mats Hellgren (M) yrkar avslag till Kumla Bostäder AB:s begäran om utökad 

borgenslimit. 

 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer Mats Hellgrens yrkande om avslag till Kumla Bostäder AB:s 

begäran om utökad borgenslimit mot förslag till beslut. Ordföranden finner att förslag 

till beslut vunnit majoritet. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut 

 

Reservationer 
Mats Hellgren (M) reserverar sig mot förslaget till förmån för sitt eget yrkande. 

Kommunstyrelsens behandling 

Yrkanden 
Mats Hellgren (M) yrkar avslag till Kumla Bostäder AB:s begäran om utökad 

borgenslimit. 

 

Lennart Eriksson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer Mats Hellgrens yrkande om avslag mot Lennart Erikssons 

bifallsyrkande. Ordföranden finner att Lennart Erikssons bifallsyrkande vunnit 

majoritet.  
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Kommunstyrelsens förslag 

Enligt förslag till beslut 

 

Reservationer 
Mats Hellgren (M) och Margareta Engman (M) reserverar sig mot förslaget till förmån 

för Mats Hellgrens yrkande.  
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Kommunstyrelsen 2014-06-04 § 99 Dnr KS 2014/481 

Personalpolitiska programmet 

Ärendebeskrivning 

Personalavdelning har tagit fram förslag till nytt personalpolitiskt program. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar förslag till framlagt personalpolitiskt program. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt förslag till beslut 
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Kommunstyrelsen 2014-06-04 § 100 Dnr KS 2013/371 

Svar - motion om alla barns rätt till trettio timmar i förskolan 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog den 16 april 2013 åt barn- och 

utbildningsnämnden att lämna förslag till yttrande över Folkpartiets motion om alla 

barns rätt till trettio timmar i förskolan. I motionen föreslås att kommunfullmäktige 

beslutar att 

1. ta ett inriktningsbeslut om att ge alla barn i Kumla rätt till trettio timmar/vecka i 

förskola 

2. förläggningen av timmarna är på förskola utgår ifrån barnet och inte från 

verksamheten 

ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda kostnaderna utifrån ovan 

nämnda förslag. 

 

Av barn- och utbildningsnämndens yttrande framgår bland annat att det är svårt att veta 

i vilken utsträckning föräldralediga och arbetslösa skulle vilja ha sina barn på förskolan 

mer än 15 timmar i veckan även om möjligheten fanns. Rimligtvis finns det både de 

som skulle anse att deras barn skulle må bra av att vara mer på förskolan och även de 

som skulle tycka att 15 timmar eller mindre är fullt tillräckligt.  

 

Kostnaden för att öka rätten till förskola för barn till arbetslösa och föräldralediga, från 

15 timmar till 30 timmar i veckan beräknas preliminärt kosta kommunen ca 8 mkr på 

helår. Beräkningen är gjord utifrån det genomsnittliga barnantalet i nuvarande 

resursfördelningsmodell (för 2014) och med samma beräkningsgrund som för 

nuvarande 15-timmarsbarn (beräkningen baseras alltså på en dubblering av nuvarande 

tilldelning för 15 timmarsbarnen).  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige  

1. antar förslag till yttrande, samt  

2. avslår därmed motionen. 

Arbetsutskottets behandling 

Yrkanden 
Christina Örnebjär (FP) yrkar bifall till motionen. 

 

Mats Hellgren (M) yrkar avslag till motionen. 

 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer Christina Örnebjärs bifall till motionen mot förslag till beslut. 

Ordföranden finner att förslag till beslut vunnit majoritet. 
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Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut 

 

Reservationer 
Christina Örnebjär (FP) reserverar sig mot förslaget till förmån för att motionen bifalles. 

Kommunstyrelsens behandling 

Yrkanden 
Tony Larsson Malmberg (FP) yrkar bifall till motionen. 

 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer Tony Larsson Malmbergs yrkande om bifall till motionen mot 

förslag till beslut. Ordföranden finner att förslag till beslut vunnit majoritet. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt förslag till beslut 

 

Reservationer 
Tony Larsson Malmberg (FP) reserverar sig mot förslaget till förmån för att motionen 

bifalles. 
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Kommunstyrelsen 2014-06-04 § 101 Dnr KS 2013/1433 

Svar - motion om "Tak-över-huvudet" garanti. 

Ärendebeskrivning 

Folkpartiet inkom den 18 december 2013 med en motion om tak över huvudet-garanti.  

Av motionen framgår det att socialförvaltningen bör få i uppdrag att införa Bostad först 

som metod och att socialförvaltningen får i uppdrag att se över hur ”Tak över huvudet-

garanti” eller arbetssättet ”Bostad först” kan införas i Kumla kommun. 

Kommunfullmäktige beslutade den 21 januari att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 4 februari 2014 att ge socialnämnden i 

uppdrag att lämna förslag till yttrande. Av yttrande framgår bland annat att Kumla 

kommun inte har några större problem med hemlöshet eller uteliggare, som motionären 

i konstaterar. Det finns personer som inte har en egen bostad, men de har boende som är 

ordnat på olika sätt. 

  

Personer som bor inneboende hos kompisar/familj har i lagens mening tak över huvudet 

vilket kan räknas som skälig levnadsnivå under en begränsad tid. Denna situation kan ha 

uppkommit av olika anledningar. 

För att ge stöd för dessa personer och därmed motverka hemlöshet har förvaltningen 

olika biståndsinsatser. Syftet med dessa insatser är att hjälpa den enskilde ur 

problematiken – inte endast erbjuda hjälp över natten. 

 

”Tak över huvudet – garantin” är frågan om en tillfällig lösning och inte aktuell 

eftersom arbetssättet i Kumla är att ändra personens situation i längden. Det har provats 

många olika modeller genom tiderna för att uppnå samma sak som ovan. Socialstyrelsen 

rekommenderar arbetssättet med handlingsplaner för varje målgrupp och därefter 

individuell plan för att uppnå stabilare, realistiska och långsiktiga lösningar för den 

enskilde.  

Inom socialnämnden arbetar vi på det sätt som socialstyrelsen rekommenderar och 

bedömer att det är ett koncept som ger ett mer långsiktigt resultat för den enskilde.  

 

”Tak över huvudet – garantin” bedöms därmed inte fylla en funktion då socialnämnden 

redan idag omhändertar frågan utifrån socialstyrelsens rekommendationer. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige 

1. antar yttrandet, samt 

2. anser därmed motionen som besvarad. 
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Arbetsutskottets behandling 

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

 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer förslag till beslut mot Christina Örnebjärs och Mats Hellgrens 

yrkande om bifall till motionen. Ordföranden finner att förslag till beslut vunnit 

majoritet. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut 

 

Reservationer 
Christina Örnebjär (FP) och Mats Hellgren (M) reserverar dig mot förslaget till förmån 

att motionen bifalles. 

Kommunstyrelsens behandling 

Yrkanden  
Annica Moberg (S) yrkar på att yttrandet antas samt att punkt 1 i motionen ska anses 

besvarad och att punkt 2 i motionen avslås. 

 

Tony Larsson Malmberg (FP) yrkar bifall till motionen.  

 

Mats Hellgren (M) yrkar bifall till Tony Larsson Malmbergs förslag.  

 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer förslag till beslut mot Annica Mobergs yrkande. Ordföranden finner 

att Annica Mobergs yrkande vunnit majoritet. 

 

Ordföranden ställer Annica Mobergs yrkande att yttrandet antas samt att punkt 1 i 

motionen ska anses besvarad och att punkt 2 i motionen avslås mot Tony Larsson 

Malmbergs yrkande om bifall till motionen. Ordföranden finner att Annica Mobergs 

förslag vunnit majoritet.  

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige 

1. antar yttrandet, 

2. anser punkt 1 i motionen besvarad, samt 

3. anser att punkt 2 i motionen avslås. 

 

Reservationer 
Tony Larsson Malmberg (FP), Mats Hellgren (M) och Margareta Engman (M) 

reserverar sig mot kommunstyrelsens förslag till förmån att motionen bifalles.  
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Kommunstyrelsen 2014-06-04 § 102 Dnr KS 2013/791 

Svar - motion gällande avgiftsfri skola 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog den 20 augusti 2013 åt barn- och 

utbildningsnämnden att lämna förslag till yttrande över Folkpartiets motion om 

avgiftsfri skola. I motionen föreslås att kommunfullmäktige beslutar att det i kommande 

budget avsätts medel så att alla skolor kan genomföra utflykter och studiebesök. Dessa 

medel ska villkoras med att skolan inte tar ut några extra avgifter. 

 

Av barn- och utbildningsnämndens yttrande framgår bland annat att utbildningen ska 

vara avgiftsfri och eleverna ska utan kostnad ha tillgång till böcker och andra 

läroverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning. Avgifter i samband med ansökan får 

inte tas ut.  

 

Enstaka inslag som kan medföra en obetydlig kostnad för eleverna får förekomma. 

Belopp som var för sig kan bedömas som obetydliga kan dock tillsammans strida mot 

bestämmelserna om en avgiftsfri skola 

I samband med skolresor och liknande aktiviteter får det i enstaka fall under ett läsår 

förekomma kostnader som ersätts av vårdnadshavare på frivillig väg.  

 

I samband med tillsyn bedömer Skolinspektionen avgifter utifrån sin praxis som finns 

beskriven i nedanstående lathund för avgifter i grund- och gymnasieskolan: 

Kostnader som Skolinspektionen kan acceptera vid enstaka tillfällen  

•700 kr för läromedel, inklusive miniräknare, i gymnasieskolan.  

•300 kr för en studieresa.  

•Kostnader för måltider under studieresa.  

•100 kr för studiebesök.  

•100 kr för aktiviteter kopplade till idrott och hälsa (friluftsdag). 

 

En begränsad undersökning av tillämpningen ger vid handen att skolorna i Kumla har 

arbetat bort avgifter i skolan. Det förekomer inget krav på egen matsäck, men 

vårdnadhavarna informeras vid förekommande fall om att barnen gärna får ha med sig 

eget vatten och frukt om de så önskar. Vid de tillfällena har personalen med sig extra 

frukt för att inget barn ska bli drabbat. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige 

1. antar förslaget till yttrande, samt 

2. avslår därmed motionen. 
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Arbetsutskottets behandling 

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

 

Annica Moberg (S) yrkar avslag till motionen. 

 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer Christina Örnebjärs och Mats Hellgrens yrkande om bifall till 

motionen mot Annica Mobergs yrkande om avslag till motionen. Ordföranden finner att 

avslag till motionen vunnit majoritet. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut 

 

Reservationer 
Christina Örnebjär (FP) och Mats Hellgren (M) reserverar sig mot förslaget till förmån 

att motionen bifalles. 

Kommunstyrelsens behandling 

Yrkanden 
Tony Larsson Malmberg (FP) yrkar bifall till motionen. 

 

Mats Hellgren (M) yrkar bifall till Tony Larsson Malmbergs förslag. 

 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer Tony Larsson Malmberg m.fl. yrkande mot förslag till beslut. 

Ordföranden finner att förslag till beslut vunnit majoritet. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt förslag till beslut 

 

Reservationer 
Tony Larsson Malmberg (FP), Mats Hellgren (M) och Margareta Engman (M) 

reserverar sig mot kommunstyrelsens förslag till förmån att motionen bifalles. 
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Kommunstyrelsen 2014-06-04 § 103 Dnr KS 2013/789 

Svar - motion angående förändrade öppettider i förskolan 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog den 20 augusti 2013 åt barn- och 

utbildningsnämnden att lämna förslag till yttrande över Folkpartiets motion om 

förändrade öppettider i förskolan. i motionen föreslås att kommunfullmäktige beslutar 

att 

1. ge i uppdrag att undersöka behovet av barnomsorg på obekväm arbetstid utöver 

nattomsorg, samt 

2. utifrån behovet utreda förutsättningarna för flexiblare öppettider i våra verksamheter. 

 

Behovet av barnomsorg utanför nuvarande tider (06:30-18:30 samt natt och helg) 

varierar mycket och snabbt.  

Diskussioner om att utveckla Björnens förskola åt det hållet som motionen avser har 

funnit under en lång tid i förvaltningen. För att det ska vara möjligt krävs utredning av 

kostnaderna samt en annan lokal än nuvarande. Lokalen bör ha en vakendel och en 

sovdel, den bör vara möjlig att dela in efter barnens åldrar (yngre och äldre) och den bör 

ligga mer centralt för att personal och föräldrar ska känna sig tryggare. Då blir det också 

möjligt för föräldrar att hämta barnen senare än 19:00 som är nuvarande tidpunkt, för att 

inte störa andra barn. En tänkbar sådan lokal är Solbacka där Trädgårdens förskola varit 

evakuerade efter vattenläckan. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige 

1. antar förslaget till yttrande, samt 

2. anser därmed motionen som besvarad. 

Arbetsutskottets behandling 

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

 

Annica Moberg (S) yrkar bifall till att motionen ska anses som besvarad. 

 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer Christina Örnebjärs och Mats Hellgrens yrkande om bifall till 

motionen mot Annica Mobergs yrkande om bifall till att motion ska anses som 

besvarad. Ordföranden finner att Annica Mobergs yrkande vunnit majoritet. 
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Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut 

 

Reservationer 
Christina Örnebjär (FP) och Mats Hellgren (M) reserverar sig mot förslaget till förmån 

att motionen bifalles. 

Kommunstyrelsens behandling 

Yrkanden 
Tony Larsson Malmberg (FP) yrkar bifall till motionen. 

 

Mats Hellgren (M) yrkar bifall till Tony Larsson Malmbergs förslag. 

 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer Tony Larsson Malmberg m.fl. yrkande mot förslag till beslut. 

Ordföranden finner att förslag till beslut vunnit majoritet. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt förslag till beslut 

 

Reservationer 
Tony Larsson Malmberg (FP), Mats Hellgren (M) och Margareta Engman (M) 

reserverar sig mot kommunstyrelsens förslag till förmån att motionen bifalles.  
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Kommunstyrelsen 2014-06-04 § 104 Dnr KS 2012/1038 

Svar - medborgarförslag om Fossilmuseum i Kumla 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag har inkommit där det föreslås att Jan Johanssons fossilmuseum i 

Sköllersta ska hamna i Kumla samt att museet utvecklas till att omfatta även jordens 

historia, utveckling och evolution. Vid flera tillfällen under de senaste åren har förslag 

framförts gällande etablering av ett geologiskt - paleontologiskt museum i området. 

  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 5 februari 2013 att ge kultur- och 

fritidsnämnden att lämna förslag till yttrande. Av yttrande framgår bland annat att hela 

Yxhults- och Kvarntorpsområdet är av stort kultur - och industrihistoriskt intresse, såväl 

i ett lokalt som i ett nationellt perspektiv.  

 

Idag stöttar Kumla kommun arbetet med en fortsatt upp- och utbyggnad av 

Stenarbetsmuseet samt ansvarar för skötsel av det nybildade naturreservatet Hällkistan. 

För närvarande har inte Kumla kommun möjlighet att varken ekonomiskt eller 

personellt etablera ett nytt museum. 

 

Om en extern entreprenör är villig att med egna medel och de bidrag som kan finnas att 

söka för ändamålet, bygga och driva ett museum kommer Kumla kommun att medverka 

till att underlätta och främja tillkomsten av ett museum med geologisk inriktning. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige 

1. antar yttrandet, samt 

2. anser därmed medborgarförslaget som besvarat. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt förslag till beslut 
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Kommunstyrelsen 2014-06-04 § 105 Dnr KS 2014/504 

Begäran om godkännande av försäljning 

Ärendebeskrivning 

Styrelsen i Kumla Bostäder AB önskar inhämta kommunfullmäktiges godkännande att 

få sälja Kumla Hotel AB. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner försäljningen av Kumla Hotel AB.  

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt förslag till beslut 
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Kommunstyrelsen 2014-06-04 § 106 Dnr KS 2014/505 

Tillförordnande av fastighetschef 

Ärendebeskrivning 

Jan Öholm har meddelat att han slutar som fastighetschef för kommunfastigheter. 

 

Därav föreslås Thomas Hjelmqvist tillförordnas tjänsten som chef för 

kommunfastigheter under perioden 2014-06-09 t.o.m. 2014-12-31. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen tillförordnar Thomas Hjelmqvist som chef för kommunfastigheter 

under tidsperioden 2014-06-09 t.o.m. 2014-12-31. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tillförordnar Thomas Hjelmqvist som chef för kommunfastigheter 

under tidsperioden 2014-06-09 t.o.m. 2014-12-31. 
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Kommunstyrelsen 2014-06-04 § 107 Dnr KS 2014/412 

Anmälan av arbetsutskottets protokoll - juni 2014 

Ärendebeskrivning 

Anmälan av arbetsutskottets protokoll från den 8, 22, 29 april samt den 6 maj. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen lägger protokollen till handlingarna.  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger protokollen till handlingarna.  
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Kommunstyrelsen 2014-06-04 § 108 Dnr KS 2014/507 

Nämndernas månadsrapporter 

Ärendebeskrivning 

Ekonomiavdelningen har upprättat månadsrapporter till kommunstyrelsen för samtliga 

nämnder och förvaltningar. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner den ekonomiska rapporten. 

Kommunstyrelsens behandling 

Yrkanden 
Katarina Hansson (S) yrkar på att kommunstyrelsen ger nämnderna ett fortsatt uppdrag 

att arbeta efter tilldelad budgetram.  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen 

1. godkänner den ekonomiska rapporten, samt 

2. ger nämnderna ett fortsatt uppdrag att arbeta efter tilldelad budgetram.  
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Kommunstyrelsen 2014-06-04 § 109 Dnr KS 2014/524 

Firmateckning för kommunens bank och plusgirokonton 

Ärendebeskrivning 

Genom förändringar på kommunledningskontorets ekonomiavdelning behöver 

justeringar göras vad gäller firmateckning för kommunens bank- och plusgirokonton. 

Föreslagna förändringar är markerade med kursiv stil. 

 

Kommunens bank och plusgirokonton tecknas av följande personer två i förening, enligt 

nedan angivna alternativ: 

 

Johan Hultgren - Dan Aronsson 

Johan Hultgren - Johan Carsbrant 

Johan Hultgren - Ewa Rodenfelt 

Johan Hultgren - Ulric Öhman 

Johan Hultgren - Anette Sellén 

Johan Hultgren - Pär Larsson 

Johan Hultgren - Marika Honka 

Johan Hultgren - Catarina Carlsson 

Johan Hultgren - Margaretha Davidsson 

 

Dan Aronsson - Johan Carsbrant 

Dan Aronsson – Ewa Rodenfelt 

Dan Aronsson - Ulric Öhman 

Dan Aronsson - Anette Sellén 

Dan Aronsson – Pär Larsson 

Dan Aronsson - Marika Honka 

Dan Aronsson - Catarina Carlsson 

Dan Aronsson – Margareta Davidsson 

 

Johan Carsbrant – Ewa Rodenfelt 

Johan Carsbrant - Ulric Öhman 

Johan Carsbrant - Anette Sellén 

Johan Carsbrant – Pär Larsson 

Johan Carsbrant - Marika Honka 

Johan Carsbrant - Catarina Carlsson 

Johan Carsbrant – Margareta Davidsson 

 

Ewa Rodenfelt - Ulric Öhman 

Ewa Rodenfelt - Anette Sellén 

Ewa Rodenfelt - Pär Larsson 

Ewa Rodenfelt - Marika Honka 

Ewa Rodenfelt - Catarina Carlsson 
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Catarina Carlsson - Ulric Öhman 

Catarina Carlsson - Anette Sellén 

Catarina Carlsson - Pär Larsson 

Catarina Carlsson - Marika Honka 

Catarina Carlsson – Margareta Davidsson 

 

Margareta Davidsson - Ulric Öhman 

Margareta Davidsson - Anette Sellén 

Margareta Davidsson – Pär Larsson 

Margareta Davidsson - Marika Honka 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner justeringarna av firmateckning för kommunens bank- och 

plusgirokonton.  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner justeringarna av firmateckning för kommunens bank- och 

plusgirokonton.  
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Kommunstyrelsen 2014-06-04 § 110 Dnr KS 2014/532 

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 representanter för Procordia. 

Stipendiet ska enligt förslag utdelas under 2012-2014. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar enligt kommitténs förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar enligt kommitténs förslag. 
  

 


