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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2011-03-02 § 28 Dnr KS 2010/881 

Avrapportering - vättervattenprojektet 

Ärendebeskrivning 

Konsulterna Bertil Israelsson och Mats Pehrson från företaget Norconsult redovisar 

resultatet av den förstudie som de gjort kring en eventuell regional vattenförsörjning 

från Vättern. Förstudien är finansierad av kommunerna i Askersund, Hallsberg, Kumla, 

Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Nora och Örebro samt Länsstyrelsen i Örebro län. 

 

Ett omfattande underlag till ärendet finns hos kommunstyrelsens ordförande. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2011-03-02 § 29 Dnr KS 2011/323 

Nämnders månadsrapport till kommunstyrelsen avseende 
januari 2011 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har inkommit med rapport för januari till kommunstyrelsen avseende 

utfall på drift- och investeringsbudgeten.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2011-03-02 § 30 Dnr KS 2011/324 

Månadsrapporter från kommunstyrelsens verksamheter 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens verksamheter har inkommit med månadsrapport till avseende 

februari månads preliminära utfall på drift- och investeringsbudgeten. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2011-03-02 § 31 Dnr KS 2011/226 

Inbjudan till referensgrupp "för en tryggare vardag och ett 
attraktivt Örebro län" 

Ärendebeskrivning 

Inför ny mandat period har Kumla kommun ombetts av Samhällsråd T att anmäla en ny 

representant till deras referensgrupp. Referensgruppen består av representanter från 

Örebro läns kommunstyrelser, landstingsstyrelsen, regionförbundets styrelse, 

polisstyrelsen och representanter från länsorganisationer som har bäring på arbete inom 

alkohol och drogområdet. Samhällsråd T består av landshövdingen, länspolismästaren, 

landstingsdirektören och regiondirektören. Samhällsråd T verkar "för en tryggare 

vardag och ett attraktivt Örebro län". 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen utser ________________ som representant för Kumla kommun. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen utser Lennart Eriksson som representant för Kumla kommun. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen utser Lennart Eriksson som representant för Kumla kommun. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2011-03-02 § 32 Dnr KS 2010/911 

Hallbergs kommun - Översiktsplan och vindkraftplan 

Ärendebeskrivning 

Hallsbergs kommun har överlämnat sitt förslag till ny ”Översiktsplan 2010-2020” 

inklusive ”Vindkraftplan” till Kumla kommun för möjlighet till att lämna synpunkter. 

De önskar att få svar senast den 3 mars 2011. 

 

Arbetsutskottet uppdrog den 14 december år 2010 till stadsarkitekt Christina 

Gustavsson samt förvaltningschef Kurt Larsson att lämna förslag till yttrande. 

 

Av yttrandet framgår hur översiktsplanen och vindkraftsplanen har behandlat de 

mellankommunala och regionala frågor som berör Kumla kommun. Bl a nämns att det 

är viktigt att Kumla och Hallsbergs kommuner utvecklar samarbetet i mellankommunala 

frågor, t ex kommunikationsfrågor (industrispår, järnväg, cykel- och gångvägar) och 

gränsjusteringar.  

 

Gränsfrågor måste lösas genom markbyten eller samordnad planering. Kumla kommun 

kommer därför att begära av Länsstyrelsen att de i sitt granskningsyttrande påpekar att 

de mellankommunala frågorna inte är lösta. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen antar förslag till yttrande. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antar förslag till yttrande. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2011-03-02 § 33 Dnr KS 2010/776 

Utredning - "återvinning av värme ur avloppsvattnet" 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade, den 21 september 2009, att 

 

1. ge berörda delar av den kommunala organisationen i uppdrag att göra en uppskattning  

    av vad det skulle kosta att utreda frågan om återvinning av värme ur avloppsvattnet,  

    samt att 

 

2. anslå medel för utredningen. 

 

Kommunfastigheter har i skrivelse från den 3 februari 2011 redogjort för kostnaden för 

att utföra en förstudie om värmeåtervinningssystem för utgående avloppsvatten vid 

reningsverket. 

 

Av skrivelsen framgår att en förstudie, om återvinning av värme ur det från 

reningsverket utgående avloppsvattnet, bedöms kosta cirka 65 000 kr. Pengarna för en 

förstudie kan tas ur budgetposten för investeringsanslaget för anläggning av kulvert 

mellan reningsverket och badet. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen 

 

1. finansierar förstudie om värmeåtervinningssystem för utgående avloppsvatten vid  

    reningsverket med investeringsanslaget för anläggning av kulvert mellan  

    reningsverket och badet, 

 

2. ger kommunfastigheter i uppdrag att genomföra förstudien. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen 

 

1. finansierar förstudie om värmeåtervinningssystem för utgående avloppsvatten vid  

    reningsverket med investeringsanslaget för anläggning av kulvert mellan  

    reningsverket och badet, 

 

2. ger kommunfastigheter i uppdrag att genomföra förstudien. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2011-03-02 § 34 Dnr KS 2011/307 

Försäljning av del av fastigheten Kumla Kumla 13:26 

Ärendebeskrivning 

Överenskommelse om fastighetsreglering har upprättats där Kumla kommun säljer totalt 

ca 1 490 kvm av fastigheten Kumla Kumla 13:26, till Kumla Bostäder AB. Fastigheten 

är belägen i Skogstorp och för området gäller en detaljplan från 2006-10-26. 

 

Kumla Bostäder AB avser, med så snar byggstart som möjligt, att uppföra ett 

bostadshus i två plan om totalt fyra lägenheter i samma utförande som intilliggande 

byggnader. Köpesumman uppgår till 490 000 kronor.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner överenskommelse om fastighetsreglering gällande del av 

fastigheten Kumla Kumla 13:26 och att i investeringsbudgeten för kommunfullmäktige 

budgetera en inkomst om 490 000 kr för ovanstående överenskommelse om 

fastighetsreglering. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner överenskommelse om fastighetsreglering gällande del av 

fastigheten Kumla Kumla 13:26 och att i investeringsbudgeten för kommunfullmäktige 

budgetera en inkomst om 490 000 kr för ovanstående överenskommelse om fastighets-

reglering. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2011-03-02 § 35 Dnr KS 2011/302 

Ombudgetering av investeringar från år 2010 till år 2011 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har haft genomgång med företrädare för fack-

nämnderna om vilka investeringar som behöver ombudgeteras från år 2010 till 2011 års 

budget.  

 

Genomgången har resulterat i förslag på ombudgeteringar på 19,1 mnkr. Utöver 

föreslagna ombudgetering föreslås också förändringar i investeringsplanen 2011-2012. 

 

Sammanlagt innebär ovanstående förslag att 2011 års investeringsbudget kommer 

uppgå till totalt  140,5 mnkr. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige  

 

1. godkänner ombudgeteringar enligt förslag, 17 februari, totalt på 19,1 mnkr, 

 

2. godkänner förändringar i 2011-2012 års investeringsplan enligt förslag 17 februari.  

Arbetsutskottets behandling 

Arbetsutskottet har tidigare beslutat vid tidigare punkt på dagordningen att skjuta på 

investeringsanslaget för fordonsutbyte. 

 

Katarina Hansson (S) föreslår att investeringsmedel för fordonsutbyte stryks för 

innevarande år och istället skjuts till år 2012. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige  

 

1. godkänner ombudgeteringar enligt förslag, 17 februari, totalt på 19,1 mnkr, 

 

2. godkänner förändringar i 2011-2012 års investeringsplan enligt förslag 17 februari 

efter justering med tidigare beslut avseende fordonsinvesteringar. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige  

 

1. godkänner ombudgeteringar enligt förslag, 17 februari, totalt på 19,1 mnkr, 

 

2. godkänner förändringar i 2011-2012 års investeringsplan enligt förslag 17 februari  

    efter justering med tidigare beslut avseende fordonsinvesteringar. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2011-03-02 § 36 Dnr KS 2011/219 

Överföring av budgetavvikelser i bokslut för år 2010 till budget 
för år 2011 

Ärendebeskrivning 

Resultatet för år 2010 visar att nämnderna sammantaget överskrider budgeten med  

46,3 mnkr. Tack vare ett överskott inom kommunens finansförvaltning på 26,4 mnkr 

stannar den negativa budgetavvikelsen för kommunen totalt på -19,9 mnkr: 

 

Budgeterat resultat, kommunen 36,9 mnkr 

Redovisat resultat, kommunen 17,0 mnkr 

Budgetavvikelse                     -19,9 mnkr 

 

Huvudprincipen i Kumla kommun är att 100 % av nämndernas över- och underskott 

överförs till kommande år. Justeringar av överföringen kan förekomma om det finns 

särskilda skäl för det. En överföring av hela det negativa resultatet bedöms vara 

orealistiskt för nämnderna att återhämta. Särskilda skäl för justeringar bör därför 

tillämpas. 

 

Ekonomichefen Johan Hultgren föreslår att 25 % av respektive nämnds över- och 

underskott överförs till 2011 enligt skrivelse daterad den 17 februari 2011. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner att 11.590 tkr av 2010 års budgetavvikelser överförs till 

2011 års budget enligt skrivelse daterad den 17 februari 2011. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige godkänner att 11.590 tkr av 2010 års budgetavvikelser överförs till 

2011 års budget samt det som i övrigt framgår av skrivelse daterad den 17 februari 

2011. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige godkänner att 11.590 tkr av 2010 års budgetavvikelser överförs till 

2011 års budget samt det som i övrigt framgår av skrivelse daterad den 17 februari 

2011. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2011-03-02 § 37 Dnr  

Information om översyn av administrativa tjänster i stadshuset 

Förslag till beslut 

Lennart Eriksson (S) yrkar på att arbetsutskottet uppdrar till personalchef Ulla 

Lundholm att återkomma med en konsekvensanalys av en reducering med 8 stycken av 

de administrativa tjänsterna. 

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet uppdrar till personalchef Ulla Lundholm att återkomma med en 

konsekvensanalys av en reducering med 8 stycken av de administrativa tjänsterna. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2011-03-02 § 38 Dnr KS 2011/309 

Direktiv för budget 2012 och flerårsplan 2013-2014 

Ärendebeskrivning 

Ekonomichef Johan Hultgren redovisar direktiven för budget 2012 och ekonomisk plan 

2013-2014 i en skrivelse daterad den 21 februari 2011. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen  

 

1. fastställer budgetdirektiv för budget år 2012 och ekonomisk plan år 2013-2014, 

 

2. uppdrar till ekonomikontoret att upprätta närmare riktlinjer för nämndernas  

    budgetarbetet i enlighet med budgetdirektiven. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen  

 

1. fastställer budgetdirektiv för budget år 2012 och ekonomisk plan år 2013-2014, 

 

2. uppdrar till ekonomikontoret att upprätta närmare riktlinjer för nämndernas  

    budgetarbetet i enlighet med budgetdirektiven. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2011-03-02 § 39 Dnr KS 2010/924 

 Förslag till yttrande över motion - "utnyttja IT bättre i politiska 
systemet - spara papper och transporter" 

Ärendebeskrivning 

Mats Gunnarsson (MP) lämnade den 12 december 2010 en motion angående att 

kommunen borde bli bättre på att utnyttja IT i samband med till exempel utskick av 

kallelser, handlingar och protokoll. Vidare föreslår motionären att alla politiker bör bli 

erbjudna elektroniska handlingar som alternativ.  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige 

 

1. antar förslag till yttrande, 

 

2. bifaller motionen. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige 

 

1. antar förslag till yttrande, 

 

2. bifaller motionen. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2011-03-02 § 40 Dnr KS 2010/415 

Förslag till yttrande över motion - "intraprenader" 

Ärendebeskrivning 

I en motion ställd till kommunfullmäktige den 20 maj 2010 föreslår Maria Haglund (M), 

Per Holm (KD), Thorbjörn Ahlin (C), Linda Axäng (FP) och Mats Gunnarsson (MP) att 

kommunen aktivt ska verka för införandet av intraprenader i Kumla kommun. De 

föreslår att kommunen tar fram policydokument och styrdokument för hur eventuella 

intraprenader ska bedrivas.  

 

Efter uppdrag har kommunledningskontoret lämnat förslag till yttrande där det framgår 

att intraprenader innebär i grunden att en verksamhet blir en resultatenhet med ökade 

befogenheter och med ett ökat ansvar för verksamhet, ekonomi och personal.  

 

I en intraprenad får verksamheten en egen investeringsbudget och ansvarar för intäkter 

och utgifter. Verksamheten hanterar även självständigt personalfrågor av 

verkställighetskaraktär och har även förhandlingsansvaret. I en intraprenad sätts en 

flerårig budget där verksamheten självständigt får hantera både eventuella över- och 

underskott.  

 

Intraprenader ger verksamheter utökade befogenheter. Verksamheter som bedrivs 

genom intraprenad får ett större ansvar över ekonomi och personal. Intraprenad innebär 

ett mer långsiktigt arbete med budget.  

 

Kommunledningen ser på grund av dagens ekonomiska läge det inte som aktuellt att 

införliva driftsformen intraprenad.   

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar förslag till yttrande. 

Arbetsutskottets behandling 

Lennart Eriksson (S) yrkar att kommunfullmäktige bifaller förslag till yttrande och 

avslår motionen. 

 

Mats Hellgren (M) yrkar att kommunfullmäktige bifaller motionen. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer de både yrkanden mot varandra och finner att arbetsutskottet beslutar 

enligt Lennart Erikssons förslag. 

           forts 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige  

 

1. bifaller förslag till yttrande, 

 

2. avslår motionen. 

 

Reservation 

Mats Hellgren (M) och Christina Örnebjär (FP) reserverar sig till förmån för Mats 

Hellgrens yrkande om bifall till motionen. 

Kommunstyrelsens behandling 

Lennart Eriksson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

 

Mats Hellgren (M) m fl yrkar att kommunfullmäktige bifaller motionen. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer de både yrkanden mot varandra och finner att kommunstyrelsen 

beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

Kommunstyrelsens förslag 

kommunfullmäktige  

 

1. bifaller förslag till yttrande, 

 

2. avslår motionen. 

 

Reservation 

Mats Hellgren (M), Margareta Engman (M),  Christina Örnebjär (FP), Tony Larsson-

Malmberg (FP) och Marcus Thörn reserverar sig till förmån för Mats Hellgren m fl 

yrkande om bifall till motionen. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2011-03-02 § 41 Dnr KS 2010/672 

Förslag till yttrande över medborgarförslag - "flytt av 
konstverket Högborg" 

Ärendebeskrivning 

I ett medborgarförslag ställt till Kumla kommun föreslås en flytt av konstverket 

Högborg. Konstverket ägs idag av Ericsson och är placerat vid deras fabrik i Kumla.  

 

Förslaget är att konstverket flyttas till den nyligen anlagda sjöparken.  

Kommunledningskontoret fick i uppdrag att lämna förslag till yttrande. Av yttrandet 

framkommer att kommunen i dagsläget inte ser en flytt av konstverket som aktuell då 

bostadsområdena växer kraftigt i dessa stadsdelar. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige  

 

1. antar förslag till yttrande, 

 

2. anser att medborgarförslaget därmed är besvarat. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige  

 

1. antar förslag till yttrande, 

 

2. anser att medborgarförslaget därmed är besvarat. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2011-03-02 § 42 Dnr KS 2011/268 

Renhållningsordning och Renhållningstaxa 

Ärendebeskrivning 

Tekniska kontoret har utarbetat förslag till ny Renhållningsordning och ny 

Renhållningstaxa baserat på de ambitioner som beskrivits i den redan beslutade 

Avfallsplanen. 

 

Viktigast förändring är de nya tjänsterna i form av hushållsnära sortering av 

komposterbart matavfall. Införandet kommer att ske i fem etapper, tillika fem 

geografiska distrikt. Varje geografiskt område kommer att särskilt informeras genom 

bland annat brev och informationsmöten. Tidsplan kommer att anslås på hemsidan. 

 

I förslag till ny Renhållningstaxa anges att den är tillämplig från det att tekniska 

kontoret erbjuder de nya abonnemangstjänsterna för respektive etapp. 

 

Vid mötet delas det ut en reviderad handling daterad den 2 mars 2011 i enlighet med 

arbetsutskottet beslut. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige 

 

1. antar förslag till ny Renhållningsordning, 

 

2. antar förslag till ny Renhållningstaxa. 

Arbetsutskottets behandling 

Lennart Eriksson (S) yrkar, med instämmande från Mats Hellgren (M) att föreslagen 

renhållningstaxa förändras med + 10 % i de delar som det i förslaget till ny 

renhållningstaxa har skett en justering av taxan. 

 

Stefan Svensson (S) yrkar att det görs förtydligande under rubriken Slamtömning, 

avseende bomkörning och att denna avgift endast tas ut om besöket för slamtömning har 

meddelats abonnenten i förväg. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige 

 

1. antar förslag till ny Renhållningsordning, 

 

2. antar förslag till ny Renhållningstaxa efter förändring enligt Lennart Eriksson (S) och  

    Stefan Svensson (S) yrkande. 

           forts 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelsens behandling 
Reviderad handling daterad den 2 mars 2011 i enlighet med arbetsutskottet beslut delas 

ut vid sammanträdet. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige 

 

1. antar förslag till ny Renhållningsordning, 

 

2. antar reviderat förslag till ny Renhållningstaxa. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2011-03-02 § 43 Dnr  

Delegationsbeslut 

Ärendebeskrivning 

 

Delegationsbeslut 

Förändring i attestförteckning KS 2011/314 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen lägger anmälda delegationsbeslut till handlingarna. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger anmälda delegationsbeslut till handlingarna. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2011-03-02 § 44 Dnr  

Anmälan av arbetsutskottets protokoll 

Ärendebeskrivning 

Anmälan av beslut genom protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 8 februari 

och 22 februari. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen lägger protokollen till handlingarna. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger protokollen till handlingarna. 

 
 

 

 


