
 
 

Kommunstyrelsen 

Protokoll 
2011-11-02 

 
Plats och tid Sammanträdesrum, Kumla, 2011-11-02, klockan 17:00 
  
Beslutande Lennart Eriksson (S) Mats Hellgren (M) 
 Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) 
 Stefan Svensson (S) Christina Örnebjär (FP) 
 Gunnel Kask (S) Per Holm (KD) 
 Björn Eriksson (S) Jan Engman (C) 
 Mårten Blomqvist (S) Mats Gunnarsson (MP) 
 Annica Eriksson (S)   
   
Närvarande, ej tjg ers Marie Eriksson (S) Tony Larsson-Malmberg (FP) 
 Andreas Brorson (S) Anna Markström (C) 
 Elisabeth Berglund (V) Marcus Thörn (MP) 
 Berry Keller (M) § 134-146   
   
Övriga Hans Boskär administrativ chef Ulla Lundholm personalchef 
 Johan Hultgren ekonomichef   

 
Sekreterare ...................................................... §§ 133-146 
 Per Marcusson  

 
Ordförande ...................................................... 
 Lennart Eriksson 

 
Justerare ...................................................... 
 Christina Örnebjär 

 

Anslag/Bevis 

Protokoll är justerat 

 
Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen 
  
Sammanträdesdatum 2011-11-02 

 
Datum för 
uppsättande 

2011-11-03 Datum för nedtagande 2011-11-24 

 
Förvaringsplats Kommunledningskontoret 
  
Underskrift ...................................................... 

Per Marcusson 



2 

KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2011-11-02 § 133 Dnr KS 2011/984 

Månadsrapporter för kommunstyrelsens verksamheter oktober 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens verksamheter har inkommit med månadsrapport avseende oktober 

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 2011-11-02 § 134 Dnr KS 2011/985 

Nämndernas månadsrapporter September 

Ärendebeskrivning 

Nämnderna har inkommit med rapport för september månad 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 2011-11-02 § 135 Dnr KS 2011/933 

Tillsättande av tjänst som nämndsekreterare vid 
kommunledningskontoret  

Ärendebeskrivning 

Kommunledningskontoret föreslår att tjänsten som nämndsekreterare vid 

tillsvidareanställda Per Marcusson med tillträde enligt överenskommelse. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen tillsätter nämndsekreterartjänsten med Per Marcusson  

med tillträde enligt överenskommelse. 

 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tillsätter nämndsekreterartjänsten med Per Marcusson  

med tillträde enligt överenskommelse. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2011-11-02 § 136 Dnr KS 2011/934 

Tillsättande av tjänst som personalhandläggare vid 
kommunledningskontoret 

Ärendebeskrivning 

Ulla Lundholm föreslår att Elsa Andersson tillsvidareanställs som personalhandläggare 

vid kommunledningskontoret. Tjänsten tillträdes efter överenskommelse. 

Berörda fackliga organisationer har inget att erinra mot förslaget. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen anställer Elsa Andersson med tillträde enligt överenskommelse. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen anställer Elsa Andersson med tillträde enligt överenskommelse. 



6 

KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2011-11-02 § 137 Dnr KS 2011/961 

Tillsättande av tjänst som ekonom vid 
kommunledningskontoret 

Ärendebeskrivning 

Hanna Jonasson (f. 840808) innehar en provanställning som ekonom vid 

kommunledningskontoret. Tjänsten föreslås övergå till en tillsvidareanställning.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen tillsätter förvaltningsekonomtjänsten med Hanna Jonasson med 

tillträde enligt överenskommelse. 

 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tillsätter förvaltningsekonomtjänsten med Hanna Jonasson med 

tillträde enligt överenskommelse. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2011-11-02 § 138 Dnr KS 2011/975 

Revidering av regionförbundets förbundsordning 

Ärendebeskrivning 

Örebroregionen står inför nya utmaningar med ett utökat ansvar för utveckling, 

förnyelse och finansiering av kultursektorn. En ny modell för regional 

fördelning av statliga kulturmedel håller successivt på att införas. 

 

 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer regionfullmäktiges beslut.  

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige fastställer regionfullmäktiges beslut.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2011-11-02 § 139 Dnr KS 2011/976 

Omfördelning gällande budget för vuxenutbildningen 

Ärendebeskrivning 

För att underlätta uppföljning mot budget behöver budgeten och redovisningen avspegla 

verksamheten i största möjliga mån. I dagens läge avspeglar inte vuxenutbildningens 

budget och redovisning verksamheten på ett överskådligt sätt, vilket gör att det är 

mycket svårt att göra uppföljningar och analyser. 

 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen antar omfördelning gällande budget för vuxenutbildningen. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunstyrelsen antar omfördelning gällande budget för vuxenutbildningen. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2011-11-02 § 140 Dnr KS 2011/309 

Förslag till budget 2012 och flerårsbudget 2013-2014 

Ärendebeskrivning 

Förslag till budget 2012 och flerårsbudget 2013-2014. 

 

 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige 

 

1. antar förslag till budget för år 2012 och flerårsplan 2013-2014 

 

2. fastställer utdebiteringen för år 2012 till 20:08 kronor per  

   skattekrona.  

 

3. fastställer låneramen för långfristig upplåning till totalt 190 mkr  

    under år 2012. 

 

4. Nämnderna medges rätt att besluta om omdisponeringar av budgeterade me¬del,  

    kostnader såväl som intäkter, i driftbudgeten inom hela sitt verksam¬hetsområde.  

    Sådant beslut ska anmälas till kommunstyrelsen.  

 

5. Nämnderna medges rätt att besluta om omdisponeringar av budgeterade medel i  

    investeringsbudgeten. Sådant beslut ska anmälas till kommun¬styrelsen.  

 

6. Kommunstyrelsen ges rätt att genomföra interna förändringar av nämndernas  

    nettoramar, så länge det inte påverkar respektive nämnds anslag för externa intäkter  

    och kostnader. 

 

Arbetsutskottets behandling 

Katarina Hansson (S) vill att det görs en noggrann genomgång av kommunens mål till 

nästa års budgetarbete. Mats Hellgren (M) samt Christina Örnebjär (FP) deltog inte vid 

förslag till beslut för budget 2012 och flerårsbudget 2013-2014 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelsens behandling 

Yrkande 

Mats Hellgren (M) yrkar bifall till inlämnat gemensamt budgetförslag från moderaterna, 

folkpartiet, kristdemokraterna, miljöpartiet samt centern. 

 

Lennart Eriksson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar 

enligt arbetsutskottets förslag . 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige 

 

1. antar förslag till budget för år 2012 och flerårsplan 2013-2014 

 

2. fastställer utdebiteringen för år 2012 till 20:08 kronor per  

   skattekrona.  

 

3. fastställer låneramen för långfristig upplåning till totalt 190 mkr  

    under år 2012. 

 

4. 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.  

 

5. Nämnderna medges rätt att besluta om omdisponeringar av budgeterade medel i  

    investeringsbudgeten. Sådant beslut ska anmälas till kommunstyrelsen.  

 

6. Kommunstyrelsen ges rätt att genomföra interna förändringar av nämndernas  

    nettoramar, så länge det inte påverkar respektive nämnds anslag för externa intäkter  

    och kostnader. 

 

Reservation: 

Mats Hellgren (M), Margareta Engman (M), Christina Örnebjär (FP), Per Holm (KD), 

Jan Engman (C), Mats Gunnarsson (MP) reserverar sig till förmån för sitt gemensamma 

yrkande. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2011-11-02 § 141 Dnr KS 2011/507 

Svar på medborgarförslag - Bygga flerbostadshus vid gärdet i 
Sannahed 

Ärendebeskrivning 

Medborgarförslag inkommet den 10 april om att bygga exempelvis BoKlok hus i 

Sannahed. Detta för att att yngre skulle kunna nyttja de villor som blir till salu och äldre 

personer skulle kunna bo kvar i området men ha mindre tomter att ta hand om.  

 

Stadsarkitekt Christina Gustavsson har upprättat förslag till yttrande. Av yttrandet 

framgår bland annat ett det finns stöd i de fysiska planerna för flerbostadshus på den 

aktuella fastigheten. 

 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige  

 

1. antar yttrandet, 

 

2. anser att medborgarförslaget därmed är besvarat. 

 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens behandling 

Lennart Eriksson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

 

Per Holm (KD) yrkar på återremmitering av ärendet. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar 

enligt arbetsutskottets förslag . 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige  

 

1. antar yttrandet, 

 

2. anser att medborgarförslaget därmed är besvarat. 

 

Reservation. 

 

Per Holm (KD) och Christina Örnebjär (FP) reserverar sig till förmån för yrkandet om 

återremiss av ärendet. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2011-11-02 § 142 Dnr KS 2010/120 

Svar på medborgarförslag - flytta hemtjänstens hus till en 
centralare del av Kumla 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag har den 1 februari 2010 lämnats om att flytta hemtjänstens hus till 

en centralare del av Kumla. 

 

Kommunstyrelsen har uppdragit till socialnämnden att lämna förslag till yttrande. 

 

Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag på yttrande.  

 

 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige 

 

1. antar yttrandet, 

 

2. anser att medborgarförslaget är besvarat. 

Arbetsutskottets behandling 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige 

 

1. antar yttrandet, 

 

2. anser att medborgarförslaget är besvarat. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2011-11-02 § 143 Dnr KS 2011/667 

Svar på medborgarförslag - Asfaltsbana för BMX, inlines mm 
vid Lillhedens skola 

Ärendebeskrivning 

Den 27 maj 2011 inkom ett medborgarförslag om att anlägga en asfaltsbana för BMX, 

inlines m m vid Lillhedens skola i Sannahed. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 

vid sammanträde den 21 juni 2011, § 202 , uppdra åt kultur- och fritidsförvaltningen att 

lämna förslag till yttrande. 

 

Förslagsställarna skriver att den asfaltsyta för lek och spel som idag finns vid Lillhedens 

skola i Sannahed är i dåligt skick och många har skadat sig på den gamla asfalten. 

Dessutom är ytan för liten för att räcka till alla som vill spontanidrotta vilket ofta leder 

till bråk.   

 

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av förslaget och förstår vikten av att det finns 

ytor för spontanidrott för olika ändamål på flera platser runtom i kommunen.  

 

 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige 

 

1. antar yttrandet, 

 

2. anser medborgarförslaget är besvarat.    

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige 

 

1. antar yttrandet, 

 

2. anser medborgarförslaget är besvarat.    
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2011-11-02 § 144 Dnr  

Protokoll från arbetsutskottets sammanträden 

Ärendebeskrivning 

Protokoll från arbetsutskottets sammanträden den 18 samt 25 oktober. 

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 2011-11-02 § 145 Dnr KS 2011/999 

Delegationsmeddelande 

Ärendebeskrivning 

Meddelat delegationsbeslut enligt bifogad handling. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen lägger delegationsbeslutet åt handlingarna.  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger delegationsbeslutet åt handlingarna.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2011-11-02 § 146 Dnr KS 2011/996 

Kulturpris 2011 

Ärendebeskrivning 

Kumla kommuns kulturpris 2011 går till en av kulturens verkliga eldsjälar, . 

Med ett klassiskt folkbildarideal och stort engagemang har personen såväl i sitt yrkesliv 

som privat både förmedlat kunskaper och genomdrivit projekt som statuerar exempel 

för hur man utifrån ett lokalhistoriskt perspektiv skapar kulturella mötesplatser. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att tilldela priset enligt kulturpriskommitténs framlagda 

förslag.  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att tilldela priset enligt kulturpriskommitténs framlagda 

förslag.  

 
 

 

 


