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Kommunstyrelsen 2011-01-12 § 1 Dnr KS 2010/888 

Förslag till gemensamt arkivreglemente 

Ärendebeskrivning 
Sydnärkegruppen utsåg i februari 2010 en arbetsgrupp bestående av de tre kommun-
arkivarierna i Kumla, Hallsberg och Laxå samt de två administrativa cheferna i 
Askersund och Lekeberg. Arbetsgruppens uppdrag är att ta fram förslag på lämpliga 
åtgärder som underlättar samverkan mellan de fem kommunerna inom arkivmyndig-
hetsområdet för respektive kommun.  
 
Som ett led i samverkansarbetet har arbetsgruppen tagit fram ett förslag till gemensamt 
arkivreglemente som tidigare i höst har varit ute på informell remiss till respektive 
kommun och dess administrativa chef. I de informella remissvaren har förslaget 
mottagits positivt. Förslaget föredrogs för Sydnärkegruppen den 24 november där de 
beslutade att föreslå Sydnärkekommuner att i respektive kommunfullmäktige anta 
förslaget till gemensamt arkivreglemente. 
 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar förslag till nytt arkivreglemente. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt arbetsutskottets förslag. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige antar förslag till nytt arkivreglemente. 
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Kommunstyrelsen 2011-01-12 § 2 Dnr KS 2010/878 
Återkallande av återbesättningsprövning avseende vakanta 
tjänster 

Ärendebeskrivning 
Kumla kommun införde så kallad "återbesättningsprövning" som i mars 2009 på grund 
av det rådande budgetläget. Beslutet om återbesättningsprövning innebär att samtliga 
vakanta tillsvidaretjänster samt vikariat över 3 månader ska prövas, vilket har gjorts 
sedan dess.  
 
Kommunledningskontorets uppfattning är att det numera rådet större vaksamhet kring 
våra tjänstetillsättningar på kommunövergripande nivå varför kommunlednings-
kontorets föreslår att kravet på återbesättningsprövning nu kan tas bort. Kommun-
ledningens uppfattning är att respektive nämnd själv får bestämma om de anser att 
beslut om återbesättningsprövning behöver ske inom sin nämnds verksamhetsområde. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen återkallar kravet på återbesättningsprövning. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt arbetsutskottets förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen återkallar kravet på återbesättningsprövning. 
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Kommunstyrelsen 2011-01-12 § 3 Dnr KS 2010/683 

Förordnande som kultur- och fritidschef 

Ärendebeskrivning 
Sedan början av år 2010 har kultur- och fritidsförvaltningen haft en vikarierande 
förvaltningschef. Vikariatet är tillsatt med stadsträdgårdsmästaren Edit Ugrai som under 
denna period även har behållit uppdraget som stadsträdgårdsmästare.  
 
Tjänsten som kultur- och fritidschef har varit ute på annons och under rekryteringsfasen 
har 42 sökande anmält sitt intresse till tjänsten. Flera anställningsintervjuer har genom-
förts, trots detta har kommunledningen beslutat att inte gå vidare i rekryteringsprocessen 
med någon av dessa sökande.  
 
Kommundirektören föreslår nu att den vikarierande kultur- och fritidschefen Edit Ugrai 
ges ett chefsförordnade som kultur- och fritidschef med fortsatt ansvar för uppdraget 
som stadsträdgårdsmästare. De som deltagit i rekryteringen är av den uppfattningen att 
Edit under tiden hon har vikarierat, visat sig vara en kompetent och kunnig chef och 
ledare som vi gärna ser som en av kommunens förvaltningschefer. 
 
I samband med att Edit Ugrai nu föreslås tillträda sin tjänst som kultur- och fritidschef 
behöver samtidigt en översyn av kultur- och fritidsförvaltningens organisation ske. 
 
Samverkan om tillsättningen av kultur- och fritidschef har skett och arbetsgivare och de 
fackliga organisationerna är helt överens om att Edit Ugrai ska få tjänsten. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen förordnar Edit Ugrai som kultur- och fritidschef med tillträde enligt 
överenskommelse. 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunstyrelsen  
 
1. förordnar Edit Ugrai som kultur- och fritidschef med tillträde enligt  
    överenskommelse. 
 
2. ger kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att göra en översyn av dess  
    förvaltningsorganisation. Uppdraget ska redovisas för kommunstyrelsens  
    arbetsutskott innan juni månads utgång. 
           forts 
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Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen  
 
1. förordnar Edit Ugrai som kultur- och fritidschef med tillträde enligt  
    överenskommelse. 
 
2. ger kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att göra en översyn av dess  
    förvaltningsorganisation. Uppdraget ska redovisas för kommunstyrelsens  
    arbetsutskott innan juni månads utgång. 
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Kommunstyrelsen 2011-01-12 § 4 Dnr KS 2010/901 

Förändrade arbetsformer för brottsförebygganderådet (BRÅ) 

Ärendebeskrivning 
Kumla kommun inrättade 1996 ett BRÅ (brottsförebyggande råd). Vid dess beslut var 
tanken att rådet skulle bestå av 9 ledamöter samt ersättare. Huvudsyftet för BRÅ var att 
operativt analysera den aktuella brottssituationen inom Kumla kommun, syftet var 
också att BRÅ över myndighetsgränserna skulle ta fram förslag på åtgärder för att 
minska brottsligheten.  
 
Under årens lopp har rådet kommit att utökas och består idag av ca 20 ledamöter. Detta 
har lett till att rådets möten fokuserar på information av aktuell lägessituation snarare än 
att operativt ta fram konkreta förslag på åtgärder.  
 
I Staffanstorp har de upplevt samma situation. Staffanstorps lösning på detta blev att 
minska på rådets sammansättning samt även ökat antalet träffar per år, detta har visat 
sig vara en framgångsfaktor. 
 
Kommunledningskontoret föreslår mot bakgrund av ovanstående att brottsföre-
bygganderådets sammansättning kvarstår men att litet arbetsutskott inrättas som består 
av några få medlemmar som också har möjlighet att ta ställning å sin organisations 
vägnar. 
 
Den administrativa chefen och alkohol- och drogsamordnaren har i en tjänsteskrivelse 
daterad den 8 december 2012  lämnat förslag på att ett arbetsutskott inrättas som består 
av: 
 
- ett kommunalråd från majoriteten, 
- ett kommunalråd från oppositionen, 
- en representant från polisen, 
- kommundirektören samt 
- Brottsförebyggande rådets verkställande tjänsteman. 
 
I skrivelsen framgår att även en tjänsteman från Nerikes Brandkår erbjuds plats i BRÅ:s 
arbetsutskott. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen  
 
1. tillskapar ett arbetsutskott till brottsförebyggande rådet enligt bilagt förslag, 
 
2. utser från majoriteten att ingå i brottsförebyggande rådets arbetsutskott  
           forts 
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3. utser från oppositionen att ingå i brottsförebyggande rådets arbetsutskott  
 
4. uppdrar till kommunledningskontoret att tillfråga Nerikes brandkår vem som de  
    önskar ska representera dem i utskottet. 

Arbetsutskottets behandling 
Lennart Eriksson (S) yrkar bifall till förslaget samt redogör för att frågan om beslut 
kring vilka personer som ska utses behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde. 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunstyrelsen  
 
1. tillskapar ett arbetsutskott till brottsförebyggande rådet enligt bilagt förslag, 
 
2. uppdrar till kommunledningskontoret att tillfråga Nerikes brandkår vem som de  
    önskar ska representera dem i utskottet. 

Kommunstyrelsens behandling 
Lennart Eriksson (S) yrkar att kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret 
att låta genomföra en utvärdering av denna förändring om ett (1) år. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen  
 
1. tillskapar ett arbetsutskott till brottsförebyggande rådet enligt bilagt förslag, 
 
2. uppdrar till kommunledningskontoret att tillfråga Nerikes brandkår vem som de  
    önskar ska representera dem i utskottet. 
 
3. uppdrar till kommunledningskontoret att låta genomföra en utvärdering av denna  
    förändring om ett (1) år. 
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Kommunstyrelsen 2011-01-12 § 5  
Val att förrättas av kommunstyrelsen för  
mandatperioden 2011-2014 

Ärendebeskrivning 
Till följande uppdrag ska personer utses för mandatperioden 2011-2014: 
 
- Arbetsutskott ( 5 ledamöter, 5 ersättare och ordförande samt vice ordförande), 
- Ansvarig för personalfrågor (en person), 
- kommunstyrelsens tekniska beredning (3 ledamöter), 
- Kulturpriskommitté (3 ledamöter av dessa ska en ordförande utses), 
- Folkhälsorådet (3 ledamöter av dessa utses en ordförande samt en vice ordförande), 
- Brottsförebyggande rådet ( 7 ledamöter och 7 ersättare), 
- Styrelsen för SAKAB, Kumla miljöstiftelse (en ledamot och en ersättare), 
- Mälardalsrådets kultur och turismutskott (två ledamöter), 
- Mälardalsrådets miljöutskott (två ledamöter), 
- Mälardalsrådets Näringslivs- och FoU-utskottet (två ledamöter), 
- Mälardalsrådets trafik och planeringsutskott (två ledamöter). 
 
Sammanställning av vilka personer som har nominerats till respektive uppdrag finns 
redogjort i separat bilaga som delas ut vid mötet. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen utser till ledamöter respektive ersättare samt i förekommande fall 
ordförande respektive vice ordförande följande personer; 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Ledamöter   Ersättare 
Lennart Eriksson (S)  Gunnel Kask (S) 
Katarina Hansson (S)  Björn Eriksson (S) 
Stefan Svensson (S)  Mårten Blomqvist (S) 
Mats Hellgren (M)  Jan Engman (C) 
Christina Örnebjär (FP) Per Holm (KD) 
 
Ordförande: Lennart Eriksson 
Vice ordförande: Katarina Hansson 
 
Teknisk beredning 
Ledamöter 
Lennart Eriksson (S) 
Katarina Hansson (S) 
Mats Hellgren (M) 
 
Ordförande: Lennart Eriksson (S)       forts 
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Ansvarig för personalfrågor 
Lennart Eriksson (S) 
 
Kulturpriskommitté 
Björn Eriksson (S) 
Lennart Eriksson (S) 
Margareta Engman (M) 
 
Ordförande: Björn Eriksson 
 
Brottsförebyggande rådet 
Ledamöter   Ersättare 
Lennart Eriksson (S)  Björn Eriksson (S) 
Stefan Svensson (S)         Annica Eriksson (S) 
Katarina Hansson (S)  Eva Wilhelmsson (S) 
Gunnel Kask (S)               Marie Eriksson (S) 
Mats Hellgren (M)           Carina Riberg (MP) 
Jan Engman (C)                 Raymonda Kourie (KD) 
Christina Örnebjär (FP)   Anna Otterström (FP) 
 
Ordförande: Lennart Eriksson 
 
Folkhälsorådet 
Ledamöter 
Katarina Hansson (S) 
Gunnel Kask (S) 
Christina Örnebjär (FP) 
 
Ordförande: Katarina Hansson  
Vice ordförande: Gunnel Kask 
 
 
Mälardalsrådets; 
 

Kultur- och turismutskottet 
Ledamöter 
Björn Eriksson (S) 
Margareta Engman (M) 
 
Miljöutskottet 
Ledamöter 
Christer Thörner (S) 
Mats Gunnarsson (MP) 
 
 
           forts 
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Näringslivs- och FoU-utskottet 
Ledamöter 
Stefan Svensson (S) 
Jan Sundquist (FP) 
 
Trafik- och planeringsutskott 
Ledamöter 
Katarina Hansson (S) 
Berry Keller (M) 
 
Styrelsen för SAKAB, Kumla miljöstiftelse 
Ledamot  Ersättare 

Thage Arvidsson Lennart Eriksson (S) 
 
Kommunstyrelsen fastställer vidare, i enlighet med Arbetsordning för sociala rådet, 
antalet pensionärsledamöter till 7 stycken samt 7 ersättare i sociala rådet. 
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Kommunstyrelsen 2011-01-12 § 6 Dnr KS 2010/757 

Förslag till delegationsordning för kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
I och med att kommunstyrelsens sammansättning är ny behöver en delegationsordning 
antas. Kommunledningskontoret har därför upprättat förslag till delegationsordning 
daterad den 4 januari 2011. 
 
Ändringarna innebär bland annat att den delegationsrätt den administrative chefen hade 
fram till förra mandatperioden och som till följd av att denna tjänst var vakant då 
övergick till kommundirektören. Detta föreslås nu återgå till den administrativa chefen. 
Vidare föreslås bland annat en ändring av beloppsnivån från två till tre prisbasbelopp i 
punkt D.2 och D.15 som har att göra med rätten till att träffa överenskommelse av 
betalning av fordran, antagande av ackord, ingående av förlikning och slutande av annat 
avtal. I och med att den lagliga rätten om kommunal förköpsrätt har tagits bort föreslår 
kommunledningskontoret att som en konsekvens av punkten i delegationsordningen 
stryks. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar förslag till delegationsordning. 

Kommunstyrelsens behandling 
Lennart Eriksson (S) yrkar att punkten om att  
- "avstå från prövning inför hyresnämnden av förvärv av hyresfastighet, i varje särskilt 
fall ska dock Örebro läns hyresgästförening beredas tillfälle att yttra sig" samt punkten, 
- "kommunal förköpsrätt i del fall kommunen avstår från att utnyttja denna rätt samt 
förhandsförfrågan om köp enligt jordförvärvslagen, i varje särskilt fall ska dock 
stadsarkitektens yttrande inhämtas" ska kvarstå i delegationsordningen. 
 
Katarina Hansson (S) yrkar att beloppsnivån i D.2 samt D.15 ska kvarstå oförändrat till 
två prisbasbelopp. 
 
Mats Hellgren (M) yrkar att det ska göras ett förtydligande vad ”punkt A” under D.7s 
5:e punkt står för. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar förslag till delegationsordning efter förändringar i enlighet med 
Lennart Eriksson (S), Katrina Hansson (S) och Mats Hellgrens (M) yrkanden. 
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Kommunstyrelsen 2011-01-12 § 7 Dnr KS 2010/526 

Internbudget 2011 för kommunledningskontoret 

Ärendebeskrivning 
Kommunledningskontoret har den 9 december 2010 lämnat förslag till internbudget för 
år 2011 och flerårsbudget 2012-2013. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar förslag till kommunledningskontorets internbudget för år 2011 
och flerårsbudget år 2012-2013. 

Arbetsutskottets behandling 
Annica Eriksson (S) föreslår att det till kommunstyrelsen ändras i internkontrollplanen 
så att en ny punkt tillförs som avser uppföljning av fattade beslut. 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunstyrelsen antar förslag till kommunledningskontorets internbudget för år 2011 
och flerårsbudget år 2012-2013. 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet uppdrar till kommunledningskontoret att justera i internkontrollplanen 
så att en ny punkt tillförs som avser uppföljning av fattade beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar förslag till kommunledningskontorets internbudget för år 2011 
och flerårsbudget år 2012-2013. 
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Kommunstyrelsen 2011-01-12 § 8 Dnr KS 2010/912 

Internbudget 2011 för tekniska kontoret 

Ärendebeskrivning 
Tekniska kontoret har den 8 december 2010 lämnat förslag till internbudget för år 2011 
och flerårsbudget 2012-2013. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar förslag till tekniska kontorets internbudget för år 2011 och 
flerårsbudget år 2012-2013. 

Arbetsutskottets behandling 
Annica Eriksson (S) föreslår att det till kommunstyrelsen ändras i internkontrollplanen 
så att en ny punkt tillförs som avser uppföljning av fattade beslut. 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunstyrelsen antar förslag till tekniska kontorets internbudget för år 2011 och 
flerårsbudget år 2012-2013. 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet uppdrar till kommunledningskontoret att justera i internkontrollplanen 
så att en ny punkt tillförs som avser uppföljning av fattade beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar förslag till tekniska kontorets internbudget för år 2011 och 
flerårsbudget år 2012-2013. 
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Kommunstyrelsen 2011-01-12 § 9 Dnr KS 2010/913 

Internbudget 2011 för kommunfastigheter 

Ärendebeskrivning 
Kommunfastigheter har den 8 december 2010 lämnat förslag till internbudget för år 
2011 och flerårsbudget 2012-2013. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar förslag till kommunfastigheters internbudget för år 2011 och 
flerårsbudget år 2012-2013. 

Arbetsutskottets behandling 
Annica Eriksson (S) föreslår att det till kommunstyrelsen ändras i internkontrollplanen 
så att en ny punkt tillförs som avser uppföljning av fattade beslut. 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunstyrelsen antar förslag till kommunfastigheters internbudget för år 2011 och 
flerårsbudget år 2012-2013. 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet uppdrar till kommunledningskontoret att justera i internkontrollplanen 
så att en ny punkt tillförs som avser uppföljning av fattade beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar förslag till kommunfastigheters internbudget för år 2011 och 
flerårsbudget år 2012-2013. 
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Kommunstyrelsen 2011-01-12 § 10 Dnr KS 2010/910 

Attestförteckning för kommunstyrelsens ansvarsområde 

Ärendebeskrivning 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till ny attestförteckning för 
kommunstyrelsens ansvarsområde för år 2011. 
 
Enligt beslut i kommunstyrelsen den 7 november 2001, § 100, ska handlingen hållas 
tillgänglig på kommunledningskontoret och inte sändas ut. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner kommunledningskontorets förslag till ny attestförteckning 
för kommunstyrelsens ansvarsområde för år 2011. 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunstyrelsen godkänner kommunledningskontorets förslag till ny attestförteckning 
efter kompletteringar. 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet uppdrar till tekniska kontoret och kommunfastigheter att komplettera 
attestförteckningen. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner kommunledningskontorets förslag till attestförteckning 
efter kompletteringar från tekniska kontoret och kommunfastigheter. 
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Kommunstyrelsen 2011-01-12 § 11  

Anmälan av arbetsutskottets och gymnasieutskottets protokoll 

Ärendebeskrivning 
Anmälan av beslut genom protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 30 
november och 14 december samt gymnasieutskottet den 13 och 20 december. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen lägger protokollen till handlingarna. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen lägger protokollen till handlingarna. 

 


