
 
 

Kommunstyrelsen 

Protokoll 
2011-10-18 

 
Plats och tid Kumla Folkets hus - Teatern, 2011-10-18, klockan 17:45 
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 Mats Hellgren 
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Kommunstyrelsen 2011-10-18 § 130 Dnr KS 2011/842 

Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag 
2011-2 

Ärendebeskrivning 

Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige i Kumla, ska kommunstyrelsen varje år 

vid fullmäktiges ordinarie sammanträde i april och oktober redovisa de motioner och 

medborgarförslag som inte beretts färdigt. Enligt redovisningen daterad den 24 mars 

finns en motion och tio medborgarförslag obesvarade. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna. 

 

Paragrafen justeras direkt. 
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Kommunstyrelsen 2011-10-18 § 131 Dnr KS 2011/802 

Skatteväxling kollektivtrafik 

Ärendebeskrivning 

Den 27 maj 2011 skickade Örebro läns landsting ut ett beslutsunderlag till länets 

kommuner inför bildandet av regional kollektivtrafikmyndighet. Underlaget bestod av 

ärendebeskriv-ning och tre olika avtal. Samtliga kommuner och landstinget skulle fatta 

likalydande beslut enligt nedan: 

 

Arbetsutskottet behandlar ärendet vid sitt sammanträde den 18 oktober.  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 

 

1. godkänna framlagt förslag till avtal om kollektivtrafik för Örebro län innebärande att  

    Örebro läns landsting från och med den 1 januari 2012 ensamt bär ansvar för regional  

    kollektivtrafik och därmed är kollektivtrafikmyndighet för Örebro län, 

 

2. kommunstyrelsen i respektive kommun ges i uppdrag att utveckla  

    samverkansformerna för kommunernas inflytande med utgångspunkt i bilaga 1 i  

    avtalet om kollektivtrafik för Örebro län,  

 

3. godkänna aktieöverlåtelseavtalet mellan Örebro läns landsting och länets kommuner  

    avseende försäljning till kvotvärde (100 kr per aktie) av kommunernas aktier i  

    Länstrafiken Örebro AB, 

 

4. godkänna att en skatteväxling sker per den 1 januari 2012 med 34 öre per  

    skattekrona, 

 

5. godkänna framlagt förslag till avtal om mellankommunal skatteutjämning för  

    kollektivtrafik i Örebro län, 

 

6. vid kontrollstationer 2012 och 2013 mellan landstinget och länets kommuner pröva  

    beslutet om skatteväxling avseende kostnader för tätortstrafiken. Prövningen ska ske  

    utifårn de överväganden som framgår av bilaga 1. 

 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att 

 

1. godkänna framlagt förslag till avtal om kollektivtrafik för Örebro län innebärande att  

    Örebro läns landsting från och med den 1 januari 2012 ensamt bär ansvar för regional  
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    kollektivtrafik och därmed är kollektivtrafikmyndighet för Örebro län, 

 

2. kommunstyrelsen i respektive kommun ges i uppdrag att utveckla  

    samverkansformerna för kommunernas inflytande med utgångspunkt i bilaga 1 i  

    avtalet om kollektivtrafik för Örebro län,  

 

3. godkänna aktieöverlåtelseavtalet mellan Örebro läns landsting och länets kommuner  

    avseende försäljning till kvotvärde (100 kr per aktie) av kommunernas aktier i  

    Länstrafiken Örebro AB, 

 

4. godkänna att en skatteväxling sker per den 1 januari 2012 med 34 öre per  

    skattekrona, 

 

5. godkänna framlagt förslag till avtal om mellankommunal skatteutjämning för  

    kollektivtrafik i Örebro län, 

 

6. vid kontrollstationer 2012 och 2013 mellan landstinget och länets kommuner pröva  

    beslutet om skatteväxling avseende kostnader för tätortstrafiken. Prövningen ska ske  

    utifårn de överväganden som framgår av bilaga 1. 

Paragrafen justeras direkt. 
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Kommunstyrelsen 2011-10-18 § 132 Dnr KS 2011/309 

Utdebitering 2012 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen lämna förslag till skattesats före oktober 

månads utgång för det följande året. Kommunfullmäktige har att fastställa skattesatsen 

före november månads utgång.  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer utdebiteringen för år 2011 till 20:08 kronor per 

skattekrona. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige fastställer utdebiteringen för år 2011 till 20:08 kronor per 

skattekrona. 

 
 

 

 


