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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2010-12-01 § 179 Dnr  

Information om Business Region Orebro 

Ärendebeskrivning 
Näringslivschefen i Örebro kommun informerar om BRO - "Business Region Orebro" 
och varför ett BRO behöver bildas. Huvudsyftet har att göra med att uppnå flera av de 
målen som finns i den regionala utvecklingsstrategin och i de kommunala planerna. Om 
Örebroregionen ska växa är alla beroende av sin omgivning, vilket gäller samtliga länets 
kommuner. Ett av målen för projektet BRO är att bidra till hela länet blir EN 
arbetsmarknadsregion. Ett annat av huvudsyftet med BRO är att stärka Örebroregionen 
inom Stockholmsregionen - sätta Örebro på kartan. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
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Kommunstyrelsen 2010-12-01 § 180 Dnr  

Delegation projekt "Nytt telefoniavtal" 

Ärendebeskrivning 
Sydnärkegruppen antog tidsplan och organisering för projektet ”Nytt telefoniavtal” vid 
sitt decembermöte år 2009. I utredningen om en gemensam telefoniplattform 
framkommer att en upphandling om telefoniavtal behöver göras.  
 
För att projektets tidsplan ska hållas behöver upphandlingen ske under kvartal 2 år 
2011. För att kunna ta ställning till det beslutsunderlag som kommer levereras under 
december månad är det viktigt att ett inriktningsbeslut. Sydnärkegruppen beslutade vid 
sitt möte den 24 november att rekommendera kommunerna att utse en delegat som ges 
mandat att fatta beslut avseende inriktning och upphandling för gemensam 
telefoniplattform. 
 
 
 

Förvaltningens förslag 
Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att besluta om inriktning och 
upphandling av gemensam telefoniplattform tillsammans med övriga 
Sydnärkekommuner.  
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att besluta om inriktning och 
upphandling av gemensam telefoniplattform tillsammans med övriga 
Sydnärkekommuner.  
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Kommunstyrelsen 2010-12-01 § 181 Dnr  

Lägesrapport från Kumla mot narkotika 

Ärendebeskrivning 
En kvartalsrapport samt en muntlig lägesbeskrivning från Kumla mot narkotika.  
 
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 arbetet mot alkohol och narkotika. Arbetet skall leda till att minska 
nyrekryteringen till narkotikamissbruk. 
 

Förvaltningens förslag 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
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Kommunstyrelsen 2010-12-01 § 182 Dnr KS 2010/145 

Kumla 25 000 Översiktsplan för Kumla kommun 

Ärendebeskrivning 
Stadarkitektavdelningen har under 2009 och 2010 har arbetat med att ta fram underlag 
för en ny Översiktplan. Beslut om ny eller aktualitetsförklarad översiktplan ska ske 
varje mandatperiod. 
Avsikten med detta är att diskussionen om kommunens utveckling alltid ska vara 
levande och att översiktsplanen alltid ska vara aktuell. 
 
Översiktplanen har varit ute för samråd under tiden 19 april - 7 juni 2010. Under 
tidsperioden har informationsmöten genomförts, de synpunkter som inkommit har 
redovisas och bearbetats. Vissa justeringar har gjorts och reviderat förslag till 
översiktplanen har ånyo varit ute nu på UTSTÄLLNING under tiden 15 september - 15 
november 2010 ytterligare synpunkter har inkommit och bearbetats. 
 
Bygg- och planavdelningen överlämnar nu för beslut till kommunfullmäktige förslag till 
ny Översiktsplan för Kumla kommun. 
 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar Kumla 25 000 Översiktplan för Kumla kommun 2011-2014. 

Arbetsutskottets behandling 

Lennart Eriksson (S) yrkar bifall till förelagt förslag. 
 
Torbjörn Ahlin (C) yrkar  
1. att bostadsprojekt nr 40 (Brånsta/Sånnersta) reduceras till 80 lägenheter, utefter 
befintliga vägar, 
 
2. att 720 lägenheter fördelas på förtätning mellan Kumla centralort och Åbytorp, på 
förtätning mellan Kumla och Sannahed och på orterna Hällabrottet, Åbytorp, Sannahed 
samt Hardemo med Brändåsen, 
 
3. att det uppdras till stadsarkitekten att utarbeta förslag till fördelning enligt 
ovanstående samt att i övrigt göra bearbetningar av Översiktsplanen i konsekvens med 
ovanstående.  
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer de både yrkanden mot varandra och finner att arbetsutskottet beslutar 
enligt Lennart Eriksson förslag. 
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige antar översiktsplanen enligt plan och bygglagen 4 kap 11 §.  
 
Reservation 
Torbjörn Ahlin (C) och Maria Haglund (M) reserverar sig till förmån för Torbjörn 
Ahlins yrkande. 
 

Kommunstyrelsens behandling 
Lennart Eriksson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Torbjörn Ahlin (C) yrkar bifall till reservationen i arbetsutskottet. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer de både yrkanden mot varandra och finner att arbetsutskottet beslutar 
enligt Lennart Eriksson förslag. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige antar översiktsplanen enligt plan och bygglagen 4 kap 11 §.  
 
Reservation 
Mats Hellgren (M), Torbjörn Ahlin (C), Jan Engman (C) och Mats Gunnarsson (MP) 
reserverar sig till förmån för Torbjörn Ahlins (C) yrkande. 
 
Linda Axäng (FP) anmäler att hon avstår från att delta i beslutet. 
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Kommunstyrelsen 2010-12-01 § 183 Dnr KS 2010/355 
Kommunstyrelsens olika verksamheters månadsrapporter till 
kommunstyrelsen november 2010 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har inkommit med rapport för november till kommunstyrelsen 
avseende utfall på drift- och investeringsbudgeten.  
 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen lägger månadsrapporterna till handlingarna. 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
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Kommunstyrelsen 2010-12-01 § 184 Dnr KS 2010/354 
Nämnders månadsrapport till kommunstyrelsen avseende 
oktober 2010 

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

Kommunstyrelsens behandling 

Lennart Eriksson (S) yrkar att kommunstyrelsen 
 
1. delegerar till arbetsutskottet att tillsammans med förvaltningscheferna se över varför 
man inte kan hålla sin respektive budget. 
 
2. anställer en controller som kan stötta förvaltningsekonomerna och som till en början 
koncentrerar sig på socialnämndens budget. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen  
 
1. delegerar till arbetsutskottet att tillsammans med förvaltningscheferna se över varför 
man inte kan hålla sin respektive budget. 
 
2. anställer en controller som kan stötta förvaltningsekonomerna, som till en början 
koncentrerar sig på socialnämndens budget. 
 
3. antar inriktningen att varje nämnd/styrelse kommer att få bära med sig sin 
nämnd/styrelses respektive över-/underskott. 
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Kommunstyrelsen 2010-12-01 § 185 Dnr KS 2010/604 
Samordnad ansökan om kompetensstöd för införandet av 
Rakel 

Ärendebeskrivning 
Rakel är ett gemensamt radiokommunikationssystem för organisationer i samhället som 
arbetar med allmän ordning, säkerhet eller hälsa.  
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ansvarar för införandet av systemet och 
har utarbetat ett kompetensstöd till kommuner och landsting. Stödet omfattar 100 mnkr 
över en femårsperiod.  
 
Kommuner och landsting har en central roll i det svenska krishanteringssystemet och är 
i och med det viktiga Rakelanvändare. När alla med ansvar för krishantering snabbt och 
säkert kan prata med varandra stärks den svenska krisberedskapen. Syftet med 
föreslaget länsprojekt för kompetensstöd avseende Rakel är därför att ge möjligheten att 
undersöka Rakelsystemets mervärden. Bättre och säkrare kommunikationsmöjligheter i 
vardagen ökar möjligheten att arbeta effektivt i en krissituation. 
 
Ärendet kommer även att beredas i Sydnärkegruppen den 24 november. 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att delta i ansökan om kompetensstöd för införande av 
Rakelsystemet enligt bifogad projektplan. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förelagt förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att delta i ansökan om kompetensstöd för införande av 
Rakelsystemet enligt bifogad projektplan. 
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Kommunstyrelsen 2010-12-01 § 186 Dnr KS 2010/806 

Tillsättande av ställföreträdande chef för socialförvaltningen 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen ansvarar för den samlade personalpolitiken för anställda i Kumla 
kommun. I kommunstyrelsens uppdrag ingår bland annat att tillsätta förvaltningschefer 
och ställföreträdande för dessa. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen utser Catarina Rosencrantz till ställföreträdande socialchef. Catarina 
Rosencrantz uppdrag börjar gälla 1 december 2010. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förelagt förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen utser Catarina Rosencrantz till ställföreträdande socialchef. Catarina 
Rosencrantz uppdrag börjar gälla 1 december 2010. 
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Kommunstyrelsen 2010-12-01 § 187 Dnr KS 2010/591 

Riktlinjer för skydds- och arbetskläder i Kumla kommun 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige gav i september 2009 kommunledningskontoret i uppdrag att 
utarbeta riktlinjer för skydds- och arbetskläder i Kumla kommun. 
 
Förslaget innebär bland annat att skyddskläder definieras som "Personlig 
skyddsutrustning som är avsedd att bäras eller hållas av en person till skydd mot en eller 
flera hälso- och säkerhetsrisker". 
 
Arbetskläder definieras som "Kläder anpassade för arbetet för att skydda vid 
nedsmutsning och stort slitage eller av andra arbetsmiljöskäl än rent skydd. Kläderna 
ska till exempel skydda mot kyla, vind och regn. Det kan också vara kläder anpassade 
för att bidra till en enhetlig klädsel eller för att synliggöra vem som är personal". 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar förslag till riktlinjer för skydds- och arbetskläder i Kumla 
kommun. 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunstyrelsen  
 
1. antar förslag till riktlinjer för skydds- och arbetskläder i Kumla kommun, 
 
2. En återrapportering sak ske i början av 2012 över hur riktlinjerna har införts. 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen  
 
1. antar förslag till riktlinjer för skydds- och arbetskläder i Kumla kommun, 
 
2. En återrapportering sak ske i början av 2012 över hur riktlinjerna har införts. 
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Kommunstyrelsen 2010-12-01 § 188 Dnr KS 2010/840 

Riktlinjer gällande tjänstledighet för att pröva annat arbete 

Ärendebeskrivning 
Riktlinjerna gällande tjänstledighet för att pröva annat arbete har reviderats för att 
anpassas till nutida behov. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås anta förslag till riktlinjer för tjänstledighet att pröva annat 
arbete. 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunstyrelsen antar riktlinjer för tjänstledighet att pröva annat arbete. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar reviderat förslag till riktlinjer för tjänstledighet att pröva annat 
arbete. 
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Kommunstyrelsen 2010-12-01 § 189 Dnr KS 2010/852 

Reglementen för styrelse/nämnder 

Ärendebeskrivning 
Inför den nya mandatperioden har nämndernas respektive sekreterare sett över de 
reglementen som idag för att de ska hållas aktuella. Dessutom finns förslag till 
reglemente för den nya gymnasienämnden. 
 
Den text som föreslås utgå är överstruken och ny text är markerad med fet, kursiv stil. 
 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar förslag till reglementen för kommunstyrelsen, 
gymnasienämnden, miljö- och byggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, barn- och 
utbildningsnämnden, socialnämnden, valnämnden samt Sydnärkes lönenämnd. 
 
Reglementena gäller från och med den 1 januari 2011. 
 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunfullmäktige antar förslag till reglementen för kommunstyrelsen, 
gymnasienämnden, miljö- och byggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, barn- och 
utbildningsnämnden, socialnämnden, valnämnden samt Sydnärkes lönenämnd. 
 
Reglementena gäller från och med den 1 januari 2011. 
 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige antar reviderat förslag till reglementen för kommunstyrelsen, 
gymnasienämnden, miljö- och byggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, barn- och 
utbildningsnämnden, socialnämnden, valnämnden samt Sydnärkes lönenämnd. 
 
Reglementena gäller från och med den 1 januari 2011. 
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Kommunstyrelsen 2010-12-01 § 190 Dnr KS 2010/814 

Val av begravningsombud 

Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsens förordnande av nuvarande begravningsombud går ut den 31 december 
2010. Länsstyrelsen har därför för avsikt att utse ett eller flera begravningsombud per 
kommun i Örebro län för kommande fyraårsperiod och har den 3 november inkommit 
med begäran om förslag på begravningsombud för Kumla kommun. 
 
Länsstyrelsen i Örebro län anser att det är viktigt att personen som föreslås har en 
fristående position från den lokala församlingen och Svenska kyrkan i stort eftersom 
uppdraget innebär en granskning av kyrkans verksamhet. 
 
Under den nuvarande mandatperioden har Lennart Eriksson varit begravningsombud för 
Kumla kommun. Kumla kommun ska till länsstyrelsen lämna ett eller flera namnförslag 
på ombud senast den 3 december 2010. 
 
Arbetsutskottet behandlar frågan vid sitt sammanträde den 30 november. 

Arbetsutskottets behandling 
Maria Haglund (M) föreslår att Göran Andersson (M) utses till begravningsombud för 
mandatperioden 2011-2014. 
 
Lennart Eriksson (S) redogör för att socialdemokraterna föreslår Lennart Eriksson (S) 
till begravningsombud för mandatperioden 2011-2014. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att länsstyrelsen utser 
 
1. Lennart Eriksson (S) till begravningsombud för mandatperioden 2011-2014, 
 
2. Göran Andersson (M) till begravningsombud för mandatperioden 2011-2014. 
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Kommunstyrelsen 2010-12-01 § 191 Dnr KS 2010/771 

 Firmateckning för kommunens bank- och plusgirokonton 

Ärendebeskrivning 
Genom förändringar på kommunledningskontorets ekonomiavdelning behöver 
justeringar göras vad gäller firmateckning för kommunens bank- och plusgirokonton. 
 
Ekonominchefen har i en skrivelse daterad den 20 oktober beskrivit de förslag till 
förändringar som arbetsutskottet föreslås besluta. 
 
 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet beslutar enligt ekonomichefens skrivelse daterad 20 oktober 2010. 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet beslutar enligt ekonomichefens skrivelse daterad 20 oktober 2010. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt ekonomichefens skrivelse daterad 20 oktober 2010. 



16 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2010-12-01 § 192 Dnr KS 2010/856 

Auktorisation av bilskrot 

Ärendebeskrivning 
LT:s Järn och Metall AB har ansökt om auktorisation som bilskrotare eftersom den 
tidigare auktorisationen upphörde 2009-12-30. Ärendet har i enlighet med vad som står 
i 6 § bilskrotningsförordningen (2007:186) översänts från länsstyrelsen till kommunen 
för tillfälle att yttra sig över ansökan. 
 
Miljöavdelningen har genomfört tillsynsbesök under hösten 2009 då bedömningen 
gjordes att en uppstädning och iordningställande av fastigheten krävdes. Detta har 
åtgärdats under 2010 enligt verksamhetsutövaren. Den tillsyn som gjordes och stickprov 
av dokumentationen pekar på avsaknad av rutiner för dokumentering för mängden 
farliga avfall som uppkommer i verksamheten varje år. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar ärendet på sitt sammanträde den 2010-11-
30. 

Förslag till beslut 
Med hänvisning till miljöavdelningens bedömning ovan beslutar kommunstyrelsen att 
tillstyrka ansökan om auktorisation. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen tillstyrker ansökan om auktorisation. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker ansökan om auktorisation. 
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Kommunstyrelsen 2010-12-01 § 193 Dnr KS 2010/826 

Borgensåtagande för de kommunala bolagen 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat om borgensram för de helägda kommunala 
bolagen enligt följande: 
 
800 mkr för Kumla Fastigheter AB (KS 2008-10-08 § 133)  
800 mkr för KumlaBostäder AB, (KS 2008-12-03, § 167) 
100 mkr för Stadsnät i Kumla AB, (KS 2004-04-14, § 57) 
 
Kvarvarande utrymme för borgen är vid dagens datum 198,3 mkr för Kumla Fastigheter 
AB, 188,8 mkr för KumlaBostäder AB och 60 mkr för Stadsnät i Kumla AB. 
  
Kommuninvest i Sverige AB har kontaktat kommunen och begärt dels att borgensramen 
beslutas av kommunfullmäktige, dels att beslutsformuleringen följer Kommuninvests 
mall för denna typ av beslut. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar ärendet på sitt sammanträde den 2010-11-
30. 
 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att 
 
1. såsom för egen skuld ingå borgen för Kumla Fastigheter AB:s låneförpliktelser upp 
till ett högsta belopp om 800.000.000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det 
totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga 
lånebelopp. 
 
2. såsom för egen skuld ingå borgen för KumlaBostäder AB:s låneförpliktelser upp till 
ett högsta belopp om 800.000.000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det 
totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga 
lånebelopp. 
 
3. såsom för egen skuld ingå borgen för Stadsnät i Kumla AB:s låneförpliktelser upp till 
ett högsta belopp om 100.000.000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det 
totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga 
lånebelopp. 
 

Arbetsutskottets förslag 
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Enligt förelagt förslag. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att 
 
1. såsom för egen skuld ingå borgen för Kumla Fastigheter AB:s låneförpliktelser upp 
till ett högsta belopp om 800.000.000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det 
totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga 
lånebelopp. 
 
2. såsom för egen skuld ingå borgen för KumlaBostäder AB:s låneförpliktelser upp till 
ett högsta belopp om 800.000.000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det 
totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga 
lånebelopp. 
 
3. såsom för egen skuld ingå borgen för Stadsnät i Kumla AB:s låneförpliktelser upp till 
ett högsta belopp om 100.000.000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det 
totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga 
lånebelopp. 
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Kommunstyrelsen 2010-12-01 § 194 Dnr KS 2010/854 

Försäljning av del av fastigheten Kumla 13:26 

Ärendebeskrivning 
Köpekontrakt har upprättats där Kumla kommun säljer totalt ca 3 500 kvm av 
fastigheten Kumla Kumla 13:26, till NA Bygg AB. Fastigheten är belägen i Skogstorp 
och för området gäller en detaljplan från 2006-10-26. 
 
NA Bygg AB avser, med så snarast som byggstart är möjligt, att uppföra tre bostadshus 
i två plan om totalt tolv lägenheter. Köpesumman uppgår till  
1 173 000 kronor.  
 
Köpekontraktet gäller under förutsättning att det godkänns av kommunfullmäktige i 
särskilt beslut. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar ärendet på sitt sammanträde den 2010-11-
30. 
 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner köpekontraktet gällande försäljning av del av 
fastigheten Kumla Kumla 13:26 och att i investeringsbudgeten för kommunfullmäktige 
budgetera en inkomst om 1 173 000 kr för ovanstående fastighetsförsäljning. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förelagt förslag. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige godkänner köpekontraktet gällande försäljning av del av 
fastigheten Kumla Kumla 13:26 och att i investeringsbudgeten för kommunfullmäktige 
budgetera en inkomst om 1 173 000 kr för ovanstående fastighetsförsäljning. 
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Kommunstyrelsen 2010-12-01 § 195 Dnr  

Meddelande 

Ärendebeskrivning 
Kumla Bostäder AB 
Sammanträdesprotokoll 2010-10-20 
 
Kumla Bostäder AB 
Delårsrapport januari - augusti 2010 
 
Stadsnät i Kumla AB 
Delårsrapport januari - augusti 2010 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
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Kommunstyrelsen 2010-12-01 § 196 Dnr  

Anmälan av arbetsutskottets protokoll 

Ärendebeskrivning 
Anmälan av beslut genom protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 10, 16 
och 23 november. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen lägger protokollen till handlingarna. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen lägger protokollen till handlingarna. 
 
 


