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2010-11-03

§ 155

Dnr KS 2010/792

Förslag till budget 2011 och flerårsbudget 2012-2013
Ärendebeskrivning
Förslag till budget 2011 och flerårsbudget 2012-2013.
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige antar förslag till budget för år 2011 och flerårsplan 2012-2013,
2. Kommunfullmäktige fastställer utdebiteringen för år 2011 till 20:42 kronor
per skattekrona,
3. Kommunfullmäktige fastställer låneramen för rörelsekrediter till 50 mkr.
4. Kommunfullmäktige fastställer låneramen för långfristig upplåning till
totalt 130 mkr.
5. Nämnderna medges rätt att besluta om omdisponeringar av budgeterade medel,
kostnader såväl som intäkter, i driftbudgeten inom hela sitt verksamhetsområde.
Sådant beslut ska anmälas till kommunstyrelsen,
6. Nämnderna medges rätt att besluta om omdisponeringar av budgeterade medel i
investeringsbudgeten. Sådant beslut ska anmälas till kommunstyrelsen.
Arbetsutskottets behandling
Yrkande
Maria Haglund (M) yrkar bifall till inlämnat gemensamt budgetförslag från
oppositionen.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet beslutar enligt
förvaltningens förslag.
Arbetsutskottets förslag
Enligt förvaltningens förslag efter redaktionella ändringar vidare ska
kommunledningskontoret lämna förslag på reviderade strategiska mål till
kommunstyrelsen.
Reservation
Maria Haglund (M) reserverar sig till förmån till oppositionens budgetförslag.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 155

Dnr KS 2010/792

forts.

Förslag till budget 2011 och flerårsbudget 2012-2013
Kommunstyrelsens behandling
Yrkande
Maria Haglund (M) yrkar bifall till inlämnat gemensamt budgetförslag från
oppositionen.
Torbjörn Ahlin (C), Linda Axäng (FP), Raymonda Kourie (KD) och Mats Hellgren (M)
yrkar bifall till oppositionens gemensamma budgetförslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt förvaltningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige antar förslag till budget för år 2011 och flerårsplan 2012-2013,
2. Kommunfullmäktige fastställer utdebiteringen för år 2011 till 20:42 kronor
per skattekrona,
3. Kommunfullmäktige fastställer låneramen för rörelsekrediter till 50 mkr.
4. Kommunfullmäktige fastställer låneramen för långfristig upplåning till
totalt 130 mkr.
5. Nämnderna medges rätt att besluta om omdisponeringar av budgeterade medel,
kostnader såväl som intäkter, i driftbudgeten inom hela sitt verksamhetsområde.
Sådant beslut ska anmälas till kommunstyrelsen,
6. Nämnderna medges rätt att besluta om omdisponeringar av budgeterade medel i
investeringsbudgeten. Sådant beslut ska anmälas till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla oppositionens förslag
gällande särskilda bidrag till enskilda vägar.
Reservation
Maria Haglund (M), Torbjörn Ahlin (C), Linda Axäng (FP) Mats Hellgren (M) och
Raymonda Kourie (KD) reserverar sig till förmån till oppositionens budgetförslag.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 156

Dnr KS 2010/769

Partiell inlösen av pensionsskuld
Ärendebeskrivning
I samband med att kommunen sålde sitt energiverk i slutet på 1990-talet placerades
medel i en ”fond” för pensionsutbetalningar avseende det pensionsåtagande som
uppkommit före år 1998. Kommunfullmäktige har därefter år 2008 beslutat att
ytterligare 12 mkr per år ska avsättas till fonden. På så sätt beräknas den likvidmässiga
belastningen på kommunens ekonomi vara utjämnad åren framöver.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige
1. Beslutar att som ett alternativ till kommunens egen förvaltning av pensionsmedel kan
partiell inlösen av skulden ske genom premieinbetalning,
2. Ger kommunstyrelsen i uppdrag att besluta om tidpunkt och storlek på den partiella
inlösen inom ramen 12 mkr per år.
Arbetsutskottets förslag
Enligt förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige
1. Beslutar att som ett alternativ till kommunens egen förvaltning av pensionsmedel kan
partiell inlösen av skulden ske genom premieinbetalning,
2. Ger kommunstyrelsen i uppdrag att besluta om tidpunkt och storlek på den partiella
inlösen inom ramen 12 mkr per år.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 157

Dnr KS 2010/354

Nämndernas månadsrapporter till kommunstyrelsen november
2010
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har inkommit med rapport för oktober till kommunstyrelsen
avseende utfall på drift- och investeringsbudgeten.
Miljö- och byggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, barn- och
utbildningsnämnden och socialnämnden har inkommit med rapport för september till
kommunstyrelsen avseende utfall på drift- och investeringsbudgeten.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger månadsrapporterna till handlingarna.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lägger månadsrapporterna till handlingarna.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 158

Dnr KS 2010/27

Lägesrapport från Kumla mot narkotika
Ärendebeskrivning
Ola Bosshammar lämnar en kvartalsrapport samt en muntlig lägesbeskrivning från
Kumla mot narkotika.
Syftet med Kumla mot narkotika är att barn och ungdomars uppväxt i Kumla kommun
ska vara fri från alkohol och narkotika. Verksamheten innehåller uppsökande och
förebyggande arbetet mot alkohol och narkotika. Arbetet ska leda till att minska
nyrekryteringen till narkotikamissbruk.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 159

Dnr KS 2010/763

VA-taxa och ABVA
Ärendebeskrivning
I övergångsbestämmelserna till lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster anges att
kommunerna har från den 1 januari 2007 till den 31 december 2008 på sig att besluta
om ny VA-taxa och ABVA för den allmänna VA-anläggningen.
Svenskt vatten, som företräder VA-bolagen och VA-verken i Sverige, rekommenderade
kommunfullmäktige i de kommuner som inte hann ändra VA-taxa och ABVA eller som
ville behålla deras befintliga konstruktion, att ta ett nytt beslut om befintlig VA-taxa och
ABVA.
Kommunfullmäktige beslutade därför, den 15 december 2008, § 139, att befintlig VAtaxa och ABVA ska gälla tills vidare och att kommunstyrelsen får i uppdrag att via
tekniska kontoret under 2009 omarbeta VA-taxan och ABVA enligt Svenskt Vattens
rekommendationer.
Tekniska kontoret har den 19 oktober 2010 lämnat förslag till reviderad VA-taxa och
ABVA.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige
1. Antar reviderad VA-taxa,
2. Antar reviderad ABVA.
Arbetsutskottets förslag
Enligt förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige
1. Antar reviderad VA-taxa med komplettering gällande kostnad vid
kontroll av mätare,
2. Antar reviderad ABVA.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 160

Dnr KS 2010/494

Avfallsplan för Kumla kommun
Ärendebeskrivning
Alla Sveriges kommuner är skyldiga att ha en renhållningsordning enligt Miljöbalken
(SFS 1998:808). Renhållningsordningen består av en avfallsplan och föreskrifter för
avfallshanteringen. Innehållet i avfallsplanen specificeras i Naturvårdsverkets
föreskrifter.
Kumla kommuns befintliga avfallsplan antogs av kommunfullmäktige den 16 november
1992, § 101.
Tekniska kontoret lade i juni fram förslag till ny avfallsplan för Kumla kommun. Från
och med den 1 juli till och med den 15 september fanns möjlighet att lämna synpunkter
på planförslaget, som under denna tid var publicerat på kommunens hemsida.
Planförslaget översändes till en rad aktörer för att från dem få in synpunkter.
Synpunkter har inkommit från Länsstyrelsen i Örebro län, Miljö- och
byggnadsnämnden i Kumla kommun, Kumla Bostäder AB samt från Sakab AB. Hänsyn
har tagits till de förbättringsförslag som de föreslagit.
Tekniska kontoret har den 26 oktober lämnat förslag till ny avfallsplan för Kumla
kommun.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar förslag till avfallsplan för Kumla kommun.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige antar förslag till avfallsplan för Kumla kommun efter tillägget
"återbruk" i mål 4.1, sidan 31.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige antar förslag till avfallsplan för Kumla kommun.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 161

Dnr KS 2010/430

Pensionsreglemente för förtroendevalda
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 21 april 2009 att bilda en arbetsgrupp
med uppdrag att se över/aktualitetshålla de befintliga pensionsbestämmelserna.
Arbetsgruppen har bestått av Dan-Åke Moberg (S), Maria Haglund (M), Annika
Hallberg (kommundirektör), Hans Boskär (administrativ chef) och Maria Adriansson
(löneassistent). Arbetsgruppen har träffats vid 5 tillfällen och diskuterat reglernas
praktiska konsekvenser. Utifrån detta har arbetsgruppen konstaterat att det finns visst
behov av att göra några ändringar justeringar i nuvarande bestämmelser, se skrivelse
från administrativa chefen daterat 2010-10-26.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret att de aktivt ska informera den
berörde förtroendevalde som omfattas av dessa bestämmelser och dess effekter de får i
olika situationer.
Kommunfullmäktige antar reviderat förslag till Bestämmelser om pension och
avgångsersättning för förtroendevalda i Kumla kommun daterat den 26 oktober 2010.
Arbetsutskottets förslag
Enligt förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige antar reviderat förslag till Bestämmelser om pension och
avgångsersättning för förtroendevalda i Kumla kommun daterat den 26 oktober 2010.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret att de aktivt ska informera den
berörde förtroendevalde som omfattas av dessa bestämmelser och dess effekter de får i
olika situationer.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 162

Dnr KS 2010/739

Arvode och ersättning till förtroendevalda i Kumla kommun
Ärendebeskrivning
Inför ny mandatperiod har en översyn gjorts av de befintliga bestämmelserna för
ersättningar till förtroendevalda gjorts, detta dels med anledning av att göra dem mer
begripliga och mer lättförståeliga och dels med anledning av att en mindre
organisatorisk förändring gjorts.
Inför översynen har också hänsyn tagits till den skrivelse från revisorerna ställd till
kommunfullmäktige med begäran om höjt arvode samt sammanträdesarvode.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige
1. Ersätter ”Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda” med ”Arvoden och
ersättning till förtroendevalda 2011-2014” daterad den 26 oktober 2010,
2. De nya reglerna träder i kraft 2011-01-01.
Arbetsutskottets förslag
Enligt förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige
1. Ersätter ”Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda” med ”Arvoden och
ersättning till förtroendevalda 2011-2014” daterad den 26 oktober 2010,
2. De nya reglerna träder i kraft 2011-01-01.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ger arbetsutskottet i uppdrag att se över beräkningsmodellen till
kommunfullmäktiges nästa sammanträde gällande förlorad arbetsinkomst §3.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 163

Dnr KS 2010/749

Säkerhetsklassning av tjänst
Ärendebeskrivning
Med anledning av den förestående processen kring en prioritering av elektriciteten inom
Kumla kommun i händelse av att eleffektbrist uppstår har länsstyrelsen aviserat behovet
av att klassa tjänsten som beredskapssamordnare i säkerhetsklass 3.
Administrativa chefen och kommundirektören delar länsstyrelsens uppfattning om att
beredskapssamordnaren bör säkerhetsklassas i nivå 3 detta då det inte bara är vid en
prioritering av eleffekt där sekretessbelagd information ges utan även vid annan
kommunikation med försvarsmakten och ordningsmakten.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att beredskapssamordnartjänsten ska säkerhetsklassas
i nivå 3.
Arbetsutskottets förslag
Enligt förslag.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att beredskapssamordnartjänsten ska säkerhetsklassas
i nivå 3.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 164

Dnr KS 2010/93

Medborgarförslag - asfaltering av plan i Sannahed
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige remitterade den 26 januari 2010 ett medborgarförslag, om
asfaltering av grus-/stybbplan i Sannahed, till kommunstyrelsen.
Efter uppdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 2 februari har tekniska kontoret
och kultur- och fritidsförvaltningen den 5 oktober lämnat förslag till yttrande. Av
yttrandet framgår att kommunen äger den mark där planen är anlagd medan marken
förvaltas av Sannaheds Vägförening. Kumla kommun har andelar i vägföreningen.
Eftersom det inom vägföreningen finns en önskan om att planen ska asfalteras ställer sig
Kumla kommun positiv till att lösa frågan i samarbete med vägföreningen under 2011.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige
1. Antar reviderat förslag till yttrande,
2. Beslutar att medborgarförslaget därmed är besvarat.
Arbetsutskottets förslag
Enligt förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige
1. Antar reviderat förslag till yttrande,
2. Beslutar att medborgarförslaget därmed är besvarat.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 165

Dnr KS 2009/739

Bostäder för äldre - SPF Kumlabygden
Ärendebeskrivning
SPF Kumlabygden inkom med en skrivelse den 4 november 2009 angående bostäder för
äldre. I skrivelsen framgår det att SPF Kumlabygden ser med oro på att många
pensionärer lever i otrygghet och ovisshet för att de bor i hus utan hiss, ej centralt, för
lite hemhjälp, kunna besluta själva om flyttning till annat boende och att inte lägenheten
är anpassade för rullstol eller rullator.
Med stöd av detta yrkar SPF Kumlabygden på
1. Inventering av befintliga servicelägenheter redovisas,
2. Äldreutvecklingen i kommunen redovisas till 2025,
3. Kommunen påbörjar planering av trygghetslägenheter och serviceboende.
Efter uppdrag från kommunstyrelsen arbetsutskott den 17 november 2009 har
socialnämnden den 12 oktober lämnat förslag till yttrande där det dels tydliggörs vilka
begrepp som finns och dels framgår att kommunen samarbetar med bland andra
Kumlabostäder AB i arbetet med trygghetsbostäder. Kommunens roll i det arbetet är att
påpeka nuvarande och framtida behov av trygghetsboenden för bostadsbolagen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom socialnämndens svarsskrivelse.
Arbetsutskottets förslag
Enligt förslag.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom socialnämndens svarsskrivelse.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 166

Dnr KS 2010/427

Handikappolitiskt program för Kumla kommun
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen gav den 7 oktober 2009, § 221, utredargruppen i uppdrag att revidera
och anpassa den gällande handikappolitiska planen till FN:s konvention för personer
med funktionsnedsättning.
Utredargruppen har tillsammans med sociala rådets sekreterare lämnat förslag till nytt
handikappolitiskt program och handikappolitisk handlingsplan.
Förslaget består dels av ett handikappolitiskt program med övergripande mål för Kumla
kommun, dels av en handikappolitisk handlingsplan där målen i programmet är
konkretiserade i tidsbestämda och mätbara mål.
Programmet gäller under perioden 2010-2014 och beslut om programmet fattas av
kommunfullmäktige.
Den handikappolitiska handlingsplan beslutas av kommunstyrelsen som också ska
revidera handlingsplanen årligen.
Arbetsutskottet remitterar den 1 juni ärendet till sociala rådet för synpunkter för att tas
upp på kommunstyrelsens sammanträde.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar förslag till handikappolitiskt program 2010-2014 för Kumla
kommun.
Arbetsutskottets förslag
Enligt förslag.
Kommunstyrelsens behandling
Yrkande
Maria Haglund (M) yrkar att ordet människor byts ut med ordet personer.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige antar förslag till handikappolitiskt program 2010-2014 för Kumla
kommun med Maria Haglunds (M) tilläggsyrkande.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 167

Dnr KS 2010/433

Handikappolitisk handlingsplan för Kumla kommun
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen gav den 7 oktober 2009, § 221, utredargruppen i uppdrag att revidera
och anpassa den gällande handikappolitiska planen till FN:s konvention för personer
med funktionsnedsättning.
Utredargruppen har tillsammans med sociala rådets sekreterare lämnat förslag till nytt
handikappolitiskt program och handikappolitisk handlingsplan.
Förslaget består dels av ett handikappolitiskt program med övergripande mål för Kumla
kommun, dels av en handikappolitisk handlingsplan där målen i programmet är
konkretiserade i tidsbestämda och mätbara mål.
Programmet gäller under perioden 2010-2014 och beslut om programmet fattas av
kommunfullmäktige.
Den handikappolitiska handlingsplan beslutas av kommunstyrelsen som också ska
revidera handlingsplanen årligen.
Arbetsutskottet remitterar den 1 juni ärendet till sociala rådet för synpunkter för att tas
upp på kommunstyrelsens sammanträde.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen
1. Antar reviderat förslag till handikappolitisk handlingsplan för Kumla kommun,
2. Antar förslag till handikappolitisk handlingsplan under förutsättning att
handikappolitiska programmet antas av kommunfullmäktige.
Arbetsutskottets förslag
Enligt förslag.
Kommunstyrelsens behandling
Yrkande
Maria Haglund (M) yrkar att ordet människor byts ut med ordet personer.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 167

Dnr KS 2010/433

Handikappolitisk handlingsplan för Kumla kommun
Kommunstyrelsens beslut
1. Antar reviderat förslag till handikappolitisk handlingsplan för Kumla kommun,
2. Antar förslag till handikappolitisk handlingsplan under förutsättning att
handikappolitiska programmet antas av kommunfullmäktige, med
Maria Haglunds (M) tilläggsyrkande.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 168

Dnr KS 2010/504

Uppföljning av åtgärder genomförda under 2009 enligt den
handikappolitiska planen
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade i mars 2007 att anta reviderad handikappolitisk plan för
Kumla kommun. Enligt planen ska respektive nämnd varje år lämna en redovisning till
kommunstyrelsen av utförda åtgärder enligt planen.
Respektive nämnd har under 2010 behandlat och godkänt uppföljningen av åtgärder för
den egna nämnden.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 24 augusti 2010, § 249, att godkänna
uppföljningen för kommunstyrelsens del.
Kommunledningskontoret har därefter sammanställt en redovisning för samtliga
nämnder.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger redovisningen till handlingarna.
Arbetsutskottets förslag
Enligt förslag.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lägger redovisningen till handlingarna.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 169

Dnr KS 2010/745

Regler och avgiftstaxa för förskoleverksamhet och
skolbarnsomsorg i Kumla kommun
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade senast den 19 april 2010, § 55, om regler och avgiftstaxa
för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg i Kumla kommun. Ändringarna avsåg
anpassningar gällande införandet av allmän förskola från 3 år.
Barn- och utbildningsnämnden har lämnat förslag på ytterligare förändringar i taxan.
Förslagen syftar till att underlätta barnomsorgsadministrationen och utöka föräldrars
möjligheter till omsorg.
Utredningssekreterare Elisabeth Jangenby presenterar förslag på förändringar i en
skrivelse daterad den 26 april 2010.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar regler och avgiftstaxa för förskoleverksamhet och
skolbarnsomsorg i Kumla kommun med de förslagna ändringarna.
Arbetsutskottets förslag
Enligt förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige antar regler och avgiftstaxa för förskoleverksamhet och
skolbarnsomsorg i Kumla kommun med de förslagna ändringarna.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 170

Dnr KS 2010/680

Avsiktsförklaring angående mottagande av ensamkommande
barn och ungdomar i Örebro län
Ärendebeskrivning
Regionförbundet Örebro har på uppdrag av länets kommunchefer/direktörer utarbetat en
avsiktsförklaring angående mottagande av ensamkommande barn och ungdomar i
Örebro län.
Grunden för det regionala samarbetet utgörs av "överenskommelse om samverkan för
förbättrad integration av flyktingar och andra nyanlända invandrare", Länsstyrelsens
utvecklingsråd 2004. Målsättningen i överenskommelsen är att genom samverkan
erbjuda alla nyanlända invandrare i regionen en individuell introduktion för att öka
deras möjlighet till delaktighet i samhället och underlätta inträdet på arbetsmarknaden.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner avsiktsförklaring angående mottagande av
ensamkommande barn och ungdomar i Örebro län.
Arbetsutskottets förslag
Enligt förslag.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner avsiktsförklaring angående mottagande av
ensamkommande barn och ungdomar i Örebro län.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 171

Dnr KS 2010/519

Regionalt program för E-hälsa
Ärendebeskrivning
Regionförbundet Örebro har inkommit med förslag till regionalt program för e-hälsa.
En nationell IT-strategi för vård och omsorg presenterades 2006 som ett resultat av en
överenskommelse mellan regeringen och Sveriges kommuner och landsting (SKL).
SKL har med hjälp av statliga medel stimulerat landets kommuner och landsting att
utveckla samarbetet kring IT i vård och omsorg.
År 2009 startade ett gemensamt projekt mellan kommunerna och landstinget i Örebro
län. Detta har resulterat i att kommunerna och landstinget nu är anslutna till ett
gemensamt nätverk (Sjunet), en gemensam katalog för personaluppgifter (HSA) och
kommunerna har infört tjänstekort för säker kommunikation (eTjänstekort).
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar regionalt program för E-hälsa.
Arbetsutskottets förslag
Enligt förslag.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar regionalt program för E-hälsa.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 172

Dnr KS 2010/777

Kommunens riktlinjer för sociala medier
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har under år 2010 arbetat fram riktlinjer för sociala medier.
Sociala medier får allt större betydelse i samhället som informationskanal,
opinionsbildare och debattforum. Många myndigheter och kommuner arbetar idag aktivt
med sociala medier på grund av att det är ett enkelt sätt att nå många medborgare
relativt snabbt. Sociala medier är ett område som växer samtidigt som skiftet i
popularitet bland de sociala medierna kan växla snabbt.
De riktlinjer som är framtagna är ett verktyg för att kunna reglera hur sociala medier ska
användas av kommunen och dess verksamheter. Samtliga av kommunens förvaltningar
och bolag har haft möjligheten att yttra sig om riktlinjerna och de mest relevanta
synpunkter som inkommit har integrerats i riktlinjerna.
Enligt riktlinjerna ska exempelvis förvaltningarna inkomma med en lista till
kommunens administrativa chef över vilka sociala medier de använder och i vilket
syfte. Att införa riktlinjer om sociala medier kommer att medföra en bättre helhetsbild
över kommunens aktiviteter och ett tydligare förhållningssätt gentemot sociala medier.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar förslag till riktlinjer om sociala medier.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen
1. Antar förslag till riktlinjer om sociala medier,
2. En återrapportering ska ske kring hur riktlinjer informeras och aktualiseras hos
samtliga medarbetare.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen
1. Antar förslag till riktlinjer om sociala medier,
2. En återrapportering ska ske kring hur riktlinjer informeras och aktualiseras hos
samtliga medarbetare.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 173

Dnr KS 2010/759

Sammanträdestider 2011 och januari 2012
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har lämnat förslag till sammanträdestider för
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott för år 2011
samt januari 2012.
Förslaget följer i huvudsak tidigare års sammanträdestider, där fullmäktige
sammanträder den tredje måndagen i månaden.
Undantagen är dels januari 2011 och januari 2012, där förslaget är att fullmäktige
sammanträder en tisdag. Dels i februari, mars och november då fullmäktige enligt
förslaget sammanträder den andra måndagen i månaden, vilket i samtliga dessa tre fall
innebär den 14:e i respektive månad.
Fysisk planering sker enligt förslaget tre gånger under januari-juni, samt två gånger
augusti-december.
Förslag till beslut
1. kommunstyrelsen överlämnar förslag till sammanträdesdatum till den kommande
kommunstyrelsen för att för sin del godkänna de föreslagna tiderna,
2. kommunfullmäktige för sin del godkänner de föreslagna tiderna samt beslutar att
kungörelse om tid och plats för sammanträdena förutom att anslås på kommunens
anslagstavla införs i tidningarna Nerikes Allehanda, Länsposten och Etcetra, samt
publiceras på kommunens hemsida.
Arbetsutskottets förslag
Enligt förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige för sin del godkänner de föreslagna tiderna samt beslutar att
kungörelse om tid och plats för sammanträdena förutom att anslås på kommunens
anslagstavla införs i tidningarna Nerikes Allehanda, Länsposten, Kumlanytt och Etcetra,
samt publiceras på kommunens hemsida.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner för sin del de föreslagna tiderna för 2011 och januari
2012.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 174

Dnr KS 2010/727

Utredning - ekonomisk bärighet gällande solfångare och
solceller
Ärendebeskrivning
Tekniska kontoret och Kommunfastigheter har av kommunfullmäktige, den 27 januari
2009, § 146, fått i uppdrag att utreda den ekonomiska bärigheten i att komplettera
kommunens fastigheter med solfångare eller solceller.
Bakgrunden till uppdraget är Per Holms (KD) med fleras motion om ekologisk och
ekonomisk energi. Yttrandet över motionen behandlades vid samma sammanträde som då
detta uppdrag gavs.
Tekniska kontoret och Kommunfastigheter har den 19 oktober 2010 lämnat den begärda
utredningen.
Kommunfastigheters och tekniska kontorets uppfattning är att det ännu inte går att uppnå en
ekonomisk bärighet i att investera i solcellsanläggningar. Men trots att ekonomiska aspekter
väger tungt måste även stor vikt läggas vid värdet av att begränsa den negativa påverkan på
klimatet. I takt med att teknologiutvecklingen fortskrider avseende solcellssystem ska
kommunen åter pröva den ekonomiska bärigheten rörande solceller.
När det gäller solfångare kan det i vissa fall finnas ekonomisk bärighet i att ta tillvara på
solvärme i anslutning till byggnader där verksamhet bedrivs året runt. Förutsättningarna
varierar från byggnad till byggnad och ett generellt svar på om det råder ekonomisk
bärighet kan inte ges. En förstudie kan kosta ca 5 000 - 10 000 kr per byggnad, när det är
fråga om ett normalobjekt.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige
1. Lägger informationen om solceller till handlingarna,
2. Lägger informationen om solfångare till handlingarna.
Arbetsutskottets förslag
Enligt förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige
1. Lägger informationen om solcellssystem till handlingarna,
2. Lägger informationen om solvärmesystem till handlingarna.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 175

Dnr KS 2010/247

Barnbokslut 2008 och 2009
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade i oktober 2001 att varje förvaltning ska göra ett årligt
barnbokslut som sammanställs och redovisas till kommunstyrelsen.
Syftet med redovisningen är att visa det kommunen genomfört under ett visst år som
berör barn och ungdomar under 18 år.
Respektive nämnd har behandlat och godkänt redovisningen för den egna nämnden.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 31 augusti 2010, § 262, beslutat godkänna
redovisningen för kommunstyrelsens del.
Kommunledningskontoret har därefter sammanställt en redovisning för samtliga
nämnder.
Av sammanställningen framgår att redovisningen görs på olika sätt i de olika
förvaltningarna. En mer enhetlig redovisning kommer att framgå av barnbokslutet för år
2010.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger redovisningarna till handlingarna.
Arbetsutskottets förslag
Enligt förslag.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lägger redovisningarna till handlingarna.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 176

Dnr KS 2010/762

Serveringstillstånd upphör - Tältkrögarna AB, Trilobiten
Ärendebeskrivning
Enligt utredning inlämnat den 19 oktober av Patrik Germer, tillståndsenheten i
Hallsberg framgår det att Tältkrögarna AB har bedrivit restaurangverksamhet i
Wärdhuset Trilobiten med serveringstillstånd sedan hösten 2009 och att
tillståndshavaren har nu anmält att verksamheten upphört.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen återkallar Tältkrögarna AB´s serveringstillstånd enligt alkohollagens
7 kap. 19§ 1p. på grund av att verksamheten upphört.
Arbetsutskottets förslag
Enligt förslag.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen återkallar Tältkrögarna AB´s serveringstillstånd enligt alkohollagens
7 kap. 19§ 1p. på grund av att verksamheten upphört.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 177

Dnr

Inbjudan av doktorand Örebro Universitet
Ärendebeskrivning
Elisabeth Berglund (V) föreslår att Inger James, sjuksköterska som arbetar med
projektet handledning för personal inom vård och omsorg i äldrevården bjuds in till
kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ger Elisabeth Berglund (V), Linda Axäng (FP) och Gunnel Kask (S)
i uppdrag att undersöka möjligheterna att bjuda in Inger James.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 178

Dnr

Anmälan av arbetsutskottets och gymnasieutskottets protokoll
Ärendebeskrivning
Anmälan av beslut genom protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 5, 19 och
27 oktober, 2 november och gymnasieutskottet den 18 oktober.
Förslag till beslut
Kommunstyrelse lägger protokollen till handlingarna.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelse lägger protokollen till handlingarna.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande

