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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2010-02-03 § 24 Dnr KS 2009/833 

Remiss - Klimatplan Örebro kommun 

Ärendebeskrivning 
Klimatplanens uppgift är att ge en samlad bild av klimatfrågan i Örebro och vad 
kommunen avser att göra för att uppställda mål ska kunna nås. 
 
Örebro kommuns vision är att utsläppen av växthusgaser per person i Örebro ska vara 
på en nivå som, om den tillämpas globalt, inte äventyrar jordens klimat. 
 
Miljö- och byggnadskontoret har den 22 januari 2010 lämnat förslag till yttrande där det 
framgår bland annat att det är bra med ett separat mål för kommunen som organisation 
som är mer långtgående, men delmålen kunde vara fler och tidsatta, för att kunna avgöra 
en avstämning efter exempelvis halva tiden samt se trender. 

Förvaltningens förslag 
Kommunstyrelsen antar yttrande. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar yttrande. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2010-02-03 § 25 Dnr KS 2009/760 

Förslag till yttrande över motion - om regler för konstinköp 

Ärendebeskrivning 
Torbjörn Ahlin (C), Maria Haglund (M), Linda Axäng (FP), Per Holm (KD) och Mats 
Gunnarsson (MP) har den 9 november 2009 lämnat en motion om regler för konstinköp. 
 
I motionen skriver de bland annat att Kumla kommun välförtjänt har fått en tydlig 
konstprofil och att det förutom Konst på hög också handlar mycket om utsmyckningen 
av offentliga miljöer i centralorten. 
 
I motionen föreslår de att Kumla kommun utarbetar och fastställer regler för inköp av 
konstverk, även innefattande inköp till kommunens helägda bolag. 
 
Kommunfullmäktige remitterade den 16 november 2009, § 189, en motion att Kumla 
kommun utarbetar och fastställer regler för inköp av konstverk, även innefattande inköp 
till kommunens helägda bolag. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 17 november 2009, § 431, att uppdra åt 
kommundirektören att lämna förslag till yttrande. 
 
Kommundirektören har den 20 januari 2010 lämnat förslag till svar på motionen, där det 
framgår bland annat att då det blir aktuellt för kommunala inköp av större offentliga 
utsmyckningar kan konstinköpskommittén rådfrågas vad gäller val och placering av 
konstverket. 

Förvaltningens förslag 
Kommunfullmäktige 
 
1. antar yttrandet, 
2. beslutar att motionen därmed är besvarat. 

Arbetsutskottets behandling 
Yrkande 
Maria Haglund (M) och Torbjörn Ahlin (C) yrkar bifall till motionen. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 
 
Reservation 
Maria Haglund (M) och Torbjörn Ahlin (C) reserverar sig. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelsens behandling 

Yrkande 
Maria Haglund (M) yrkar bifall till motionen. 
 
Ordförande ställer proposition på yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige 
 
1. antar yttrandet, 
2. beslutar att motionen därmed är besvarat. 
 
Reservation  
Maria Haglund (M), Linda Axäng (FP), Raymonda Kourie (KD), Katrin Tensmyr (FP) 
och Jan Engman (C) reserverar sig till förmån för sitt yrkande. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2010-02-03 § 26 Dnr KS 2009/762 

Förslag till yttrande över motion - om ensamkommande 
barn/ungdom 

Ärendebeskrivning 
Lennart Eriksson (S), Annica Eriksson (S) och Katarina Hansson (S) har den 10 
november 2009 lämnat en motion om ensamkommande barn. 
 
I motionen skriver de att allt fler ensamkommande barn kommer till Sverige och att 
många kommuner vägrar att ta emot dessa barn då man inte anser sig ha de kunskaper 
som behövs för ett bra mottagande, trots att behovet är stort. 
 
I motionen föreslår de att  
1. Kumla kommun snarast utreder möjligheten att ta emot ensamkommande barn. 
2. kommunen senast den 1 maj har tagit fram ett boende och den personal som behövs 
för att ge ensamkommande barn ett värdigt mottagande. 
 
Kommunfullmäktige remitterade den 16 november 2009, § 190, en motion om 
ensamkommande barn. 
 
Ulla Lundholm, personalchef och MIA-integrationsenheten har efter uppdrag från 
kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 november 2009 lämnat förslag till svar på 
motionen den 20 januari 2010, där det föreslås att  
 
1. en överenskommelse sluts med Migrationsverket om att Kumla kommun ska hålla 
boendeplatser tillgängliga för barn och ungdomar utan legal vårdnadshavare i Sverige.  
2. personalchef och MIA får i uppdrag att planera och genomföra ett boende av 
ensamkommande barn och ungdomar utifrån överenskommelsen med Migrationsverket. 
3. utreda eventuellt samarbete med övriga Sydnärkekommuner. 

Förvaltningens förslag 
Kommunfullmäktige 
1. antar yttrandet, 
2. beslutar att motionen därmed är besvarat. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag samt bjuder in Ulla Lundholm, personalchef till 
Kommunstyrelsens sammanträde den 3 februari för information om arbetet med 
mottagandet av ensamkommande barn/ungdom.  

Kommunstyrelsens förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2010-02-03 § 27 Dnr KS 2009/496 

Förslag till yttrande - revisionsgranskning av MIA-
verksamheten 

Ärendebeskrivning 
De förtroendevalda revisorerna i kommunen har gett Deloitte i uppdrag att granska 
kommunens MIA-verksamhet. Syftet är att kartlägga och beskriva MIA-verksamheten i 
kommunen. MIA är förkortning för Mottagning, Integration och Arbete. 
 
Kumla kommuns integrationsenhet har till uppgift att upprätthålla en individuell 
handlingsplan för varje enskild flykting utifrån flyktingens egna förutsättningar, 
kunskaper, färdigheter och livssituation. Målet för verksamheten är enligt 
integrationsprogrammet att flyktingen så snart som möjligt ska kunna står på egna ben 
och försörja sig själv. I regel är deltagarna inskrivna i MIA under en tvåårsperiod. 
 
Ulla Lundholm, personalchef, har efter uppdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 
den 12 januari 2010 lämnat förslag till yttrande den 20 januari 2010 där det bland annat 
framgår att varje år görs uppföljning via enkät av de deltagare som fullfört 
integrationsprogrammet. Enkät skickas två år efter det att programmet är avslutat. 
Fortsättningsvis kommer den rapport som lämnas utifrån enkäten att ha samma struktur 
som den rapport som lämnades 2007. 

Förvaltningens förslag 
Kommunstyrelsen antar yttrande. 

Arbetsutskottets behandling 

Yrkande 
Annica Eriksson (S) yrkar att förslaget till yttrande antas efter att det har kompletterats 
avseende visst siffermaterial. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt Annica Eriksson (S) förslag. 

Kommunstyrelsens behandling 
Yrkande 
Annica Eriksson (S) yrkar att förslaget till yttrande antas efter att det har kompletterats 
avseende visst siffermaterial som förklarar de stora skillnaderna. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar yttrande efter justering med Annica Erikssons (S) tillägg om 
komplettering. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2010-02-03 § 28 Dnr KS 2010/73 

Överenskommelse om fastighetsreglering mellan Kumla 
kommun och Folkets hus 

Ärendebeskrivning 
Kumla kommun har, genom förhandling med föreningen Folkets hus i Kumla, upprättat 
en överenskommelse om fastighetsreglering berörande de centralt belägna fastigheterna 
Kumla Snöskatan 1,2 och 3, Kumla Staren 2,13,14,18,21 och 22 samt Kumla Kumla 
12:3. 
 
Avsikten bakom fastighetsregleringen är att genom denna tillskapa mer ändamålsenliga 
fastigheter. Någon ersättning utgår inte. 

Förvaltningens förslag 
Kommunstyrelsen godkänner överenskommelsen om fastighetsreglering mellan 
föreningen Folkets hus och Kumla kommun. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner överenskommelsen om fastighetsreglering mellan 
föreningen Folkets hus och Kumla kommun. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2010-02-03 § 29 Dnr KS 2010/79 

Tomtpriser i Skogsgläntan, etapp I 

Ärendebeskrivning 
Teknisk chef och markhandläggare föreslår tre prisgrupper för småhustomter i 
Skogsgläntan etapp I: 130 000 kr, 150 000 kr samt 195 000 kr, exklusive 
anslutningsavgifter.  

Förvaltningens förslag 

Kommunstyrelsen godkänner priserna på småhustomterna i Skogsgläntan, etapp 1. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner priserna på småhustomterna i Skogsgläntan, etapp 1. 
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Kommunstyrelsen 2010-02-03 § 30 Dnr KS 2009/348 

Bildande av ett anhörigcentrum för att stödja och hjälpa 
närstående till sjuka och funktionsnedsatta boende i Kumla 

Ärendebeskrivning 
HSO-Örebro län har den 24 april 2009 inkommit med en vädjan om att politikerna i 
Kumla kommun ska arbeta för att bilda ett anhörigcentrum för att stödja och hjälpa 
närstående till sjuka och funktionsnedsatta som bor i Kumla kommun. 
 
Efter uppdrag från Kommunstyrelsens arbetsutskott den 5 maj 2009 lämnar 
socialnämnden förslag till yttrande den 17 november 2009 där det framgår att 
socialnämnden beslutat bland annat att tillsätta en projektledare för att tillsammans med 
anhörigkonsult, väntjänst och andra intressenter skapa ett anhörigcenter på 
Kvarngården. 

Förvaltningens förslag 
Kommunstyrelsen antar yttrandet. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antar yttrandet. 
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Kommunstyrelsen 2010-02-03 § 31 Dnr KS 2009/209 

Nämndernas månadsrapporter till kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen, miljö- och byggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, barn- och 
utbildningsnämnden och socialnämnden har inkommit med rapport till 
kommunstyrelsen avseende utfall på drift- och investeringsbudgeten. 

Förvaltningens förslag 

Kommunstyrelsen lägger månadsrapporterna till handlingarna. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen ger Johan Hultgren, ekonomichef i uppdrag att utveckla 
månadsrapporterna till att även innehålla data om hur verksamheterna utvecklas samt att 
rapporterna utarbetas inom utsatt tid före sammanträdet. 
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Kommunstyrelsen 2010-02-03 § 32 Dnr  

Anmälan av arbetsutskottets och gymnasieutskottets protokoll 

Ärendebeskrivning 
Anmälan av beslut genom protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 
november, 1 och 15 december 2009 samt 12 januari 2010 och gymnasieutskottet den 23 
november och 14 december 2009. 

Förvaltningens förslag 

Kommunstyrelsen lägger protokollen till handlingarna. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen lägger protokollen till handlingarna. 

 


