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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2012-01-11 § 1 Dnr  

Information angående bildandet av region Mälardalen 

Ärendebeskrivning 

Landstingsdirektör Rickard Simonsson och landstingstyrelsens ordförande Marie-

Louise Forsberg-Fransson informerar angående bildandet av region Mälardalen. 

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 2012-01-11 § 2 Dnr KS 2011/828 

Internbudget 2012 för kommunledningskontoret 

Ärendebeskrivning 

Kommunledningskontoret har den 5 december 2011 lämnat förslag till internbudget för 

år 2012 och flerårsbudget 2013-2014. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen antar förslag till kommunledningskontorets internbudget för år 2012 

och flerårsbudget år 2013-2014. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antar förslag till kommunledningskontorets internbudget för år 2012 

och flerårsbudget år 2013-2014. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2012-01-11 § 3 Dnr KS 2011/1115 

Internbudget 2012 för tekniska kontoret 

Ärendebeskrivning 

Tekniska kontoret har lämnat förslag till internbudget för år 2012 och flerårsbudget 

2013-2014. 

 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen antar förslag till tekniska kontorets internbudget för år 2012 och 

flerårsbudget år 2013-2014. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antar förslag till tekniska kontorets internbudget för år 2012 och 

flerårsbudget år 2013-2014. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2012-01-11 § 4 Dnr KS 2011/1116 

Internbudget 2012 för kommunfastigheter 

Ärendebeskrivning 

Kommunfastigheter har lämnat förslag till internbudget för år 2012 och flerårsbudget 

2013-2014. 

 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen antar förslag till kommunfastigheters internbudget för år 2012 och 

flerårsbudget år 2013-2014. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar förslag till kommunfastigheters internbudget för år 2012 och 

flerårsbudget år 2013-2014. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2012-01-11 § 5 Dnr KS 2011/1139 

Attestförteckning kommunfastigheter 2012 

Ärendebeskrivning 

Attestförteckning för kommunfastigheters verksamheter under 2012. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner attestförtecking för kommunfastigheter 2012.  

Arbetsutskottets förslag 

Enligt försalg till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner attestförtecking för kommunfastigheter 2012.  



7 

KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2012-01-11 § 6 Dnr KS 2011/1138 

Attestförteckning tekniska kontoret 2012 

Ärendebeskrivning 

Attestförtecking för tekniska kontoret 2012. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner attestförteckning för tekniska kontoret 2012. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner attestförteckning för tekniska kontoret 2012. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2012-01-11 § 7 Dnr KS 2011/1079 

Attestförteckning för kommunstyrelsens ansvarsområde 2012 

Ärendebeskrivning 

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till ny attestförteckning för 

kommunstyrelsen för år 2012 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner kommunledningskontorets förslag till ny attestförteckning 

för kommunstyrelsen för år 2012. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner kommunledningskontorets förslag till ny attestförteckning 

för kommunstyrelsen för år 2012. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2012-01-11 § 8 Dnr KS 2011/1085 

Marknadsföringsplan - Kumla kommun 2012-2014 

Ärendebeskrivning 

Marknadsföringsplanen hjälper tjänstemännen i Kumla att ha ordning på vad som är 

målsättningen med Kumla kommuns marknadsföring och vilka som är våra målgrupper. 

  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen antar marknadsplan för Kumla kommun 2012-2014. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens behandling 

Lennart Eriksson yrkar på återremittering av ärendet  till kommunstyrelsen i mars. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för beslut vid kommunstyrelsen den 8 mars. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2012-01-11 § 9 Dnr KS 2011/1146 

Försäljning, del av fastigheterna Kumla 13:89 och N Mos 1:2 

Ärendebeskrivning 

Köpekontrakt har upprättats där Kumla kommun säljer del av fastigheterna Kumla 

Norra Mos 1:2 och Kumla Kumla 13:89 till Johan Grönkvist, ägare av Fasadservice i 

Kumla AB. Fastighetens areal utgör 3 117 kvm och är obebyggd. Köpesumman uppgår 

till 343 000 kr. Köparen står för avstyckningskostnaderna. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen 

 

1. godkänner köpekontraktet gällande försäljning av del av fastigheterna Kumla Norra  

    Mos 1:2 och Kumla Kumla 13:89. 

 

2. i investeringsbudgeten för kommunstyrelsen budgeterar en inkomst om 343 000 kr  

    för ovanstående fastighetsförsäljning. 

 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen 

 

1. godkänner köpekontraktet gällande försäljning av del av fastigheterna Kumla Norra  

    Mos 1:2 och Kumla Kumla 13:89. 

 

2. i investeringsbudgeten för kommunstyrelsen budgeterar en inkomst om 343 000 kr  

    för ovanstående fastighetsförsäljning. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2012-01-11 § 10 Dnr KS 2011/831 

Svar på medborgarförslag - Reducering av sophanteringsavgift 

Ärendebeskrivning 

Kenneth Johansson föreslår, i medborgarförslag inlämnat den 1 augusti 2011, att de 

kommuninvånare som kan visa att de inte lämnar ifrån sig något restavfall, det vill säga 

överhuvudtaget inte använder sina soptunnor, bör få en drastiskt reducerad 

sophanteringsavgift. 

 

Kommunfullmäktige har, den 19 september 2011, överlämnat medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för besvarande. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har, den 4 oktober 2011, uppdragit till tekniska 

kontoret att lämna förslag till yttrande. 

 

Av yttrandet framgår att de invånare som inte behöver ha tömning oftare än var 8:e 

vecka, samt som hemkomposterar i godkänd behållare, kommer att få en reducerad 

sophanteringsavgift med 150 kr - från 810 kr/år idag till 660 kr/år med den nya 

renhållningstaxan. Förslagsställaren kommer därmed att debiteras en lägre avgift än 

idag, förutsatt att han väljer denna typ av abonnemang.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen 

 

1. antar yttrandet, 

 

2. anser att medborgarförslaget därmed är besvarat. 

 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunstyrelsen 

 

1. antar yttrandet, 

 

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

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2012-01-11 § 11 Dnr KS 2011/496 

Svar på medborgarförslag - Måla en frizon vid Swedbanks 
uttagsautomat 

Ärendebeskrivning 

Göran Andersson föreslår, i medborgarförslag mottaget den 7 april 2011, att en frizon 

målas upp framför Swedbanks uttagsautomat för att öka tryggheten för de personer som 

använder den.  

 

Kommunfullmäktige har, den 11 april 2011, överlämnat medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har, den 19 april 2011, gett kommunledningskontoret i 

uppdrag att lämna förslag till yttrande. 

 

Tekniska kontoret har, den 25 oktober 2011, lämnat förslag till yttrande. 

 

Av yttrandet framgår att en frizon nu har har iordningställts kring uttagsautomaten.  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige 

 

1. antar yttrandet 

 

2. anser att medborgarförslaget därmed är besvarat 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige 

 

1. antar yttrandet 

 

2. anser att medborgarförslaget därmed är besvarat 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2012-01-11 § 12 Dnr KS 2011/434 

Svar på medborgarförslag - Rusta upp ljudanläggningen på 
Kvarngården 

Ärendebeskrivning 

Esso Engvall föreslår, i medborgarförslag inlämnat den 22 mars 2011, att  

ljudanläggningen på Kvarngården åtgärdas av expertis så att den håller måttet 

(högtalare, mikrofoner, datoruppkoppling), samt att en enkel skötselbeskrivning 

upprättas. 

 

Kommunfullmäktige har, den 11 april 2011, överlämnat medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har, den 14 april 2011, uppdragit till 

kommunledningskontoret att lämna förslag till yttrande. 

 

Kommunledningskontoret har, den 16 december 2011, lämnat förslag till yttrande. 

 

Av yttrandet framgår att kommunen, efter hörande med expertis, har kommit fram till 

att högtalare och förstärkare behöver bytas ut för att ljudkvaliteten ska kunna förbättras. 

Ett första steg blir att undersöka de ekonomiska förutsättningarna för en sådan 

investering.  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige 

 

1. antar yttrandet, 

 

2. anser att medborgarförslaget därmed är besvarat. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige 

 

1. antar yttrandet, 

 

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

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2012-01-11 § 13 Dnr KS 2011/1110 

Förslag till förändring av förbundsordning för Nerikes Brandkår 

Ärendebeskrivning 

Direktionen för Nerikes brandkår har inkommit med en skrivelse där de föreslår en 

förändring i förbundsordningen. 

 

Den förändringen som är föreslagen är en utökning av direktionens presidium. När 

Nerikes brandkår bildades var det fyra stycken medlemskommuner, idag har förbundet 

åtta medlemskommuner. Utökningen har gjort att det numera är fler partigrupperingar 

och för att säkerställa en bredare representation i direktionens presidium föreslås en 

utökning med en andre vice ordförande.  

 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige ändrar i lydelsen för § 10 i Nerikes brandkårs förbundsordning till 

"Inom direktionen ska det finnas ett presidium bestående av ordförande, vice ordförande 

och andre vice ordförande".  

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige ändrar i lydelsen för § 10 i Nerikes brandkårs förbundsordning till 

"Inom direktionen ska det finnas ett presidium bestående av ordförande, vice ordförande 

och andre vice ordförande".  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2012-01-11 § 14 Dnr KS 2012/1 

Fastighetsförvärv Kumla Sånnersta 2:3 

Ärendebeskrivning 

Enligt Kumla kommuns översiktsplanearbete är ett av kommunens framtida 

utbyggnadsområden för bostäder öster om Kumla tätort i Sånnersta-Brånstaområdet. 

Markförvärv genomförs i området när det är möjligt och lämpligt med hänsyn till läge 

och villkor. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige 

 

1. godkänner kontraktet avseende fastigheten Kumla Sånnersta 2:3. 

 

2. i investeringsbudgeten för kommunfullmäktige anslår 3 950 000 kr för  

    ovanstående fastighetsköp. 

 

3. uppdrar till Näringslivsdirektör Thage Arvidsson att försälja bostadshus med  

    lämplig gårdsbild. 

 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens behandling 

Jan Engman (C) yrkar att Kumla kommun inte köper fastigheten Kumla Sånnersta 2:3 

 

Katarina Hansson (S) yrkar bifall på arbetsutskottets förslag. 

 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer Jan Engmans yrkande om att inte köpa fastigheten Kumla Sånnersta 

2:3 mot Katarina Hanssons yrkande och finner att arbetsutskottets förslag vinner 

majoritet.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige 

 

1. godkänner kontraktet avseende fastigheten Kumla Sånnersta 2:3. 

 

2. i investeringsbudgeten för kommunfullmäktige anslår 3 950 000 kr för  

    ovanstående fastighetsköp. 

 

3. uppdrar till Näringslivsdirektör Thage Arvidsson att försälja bostadshus med  

    lämplig gårdsbild. 

 

Reservation: Jan Engman (C) 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2012-01-11 § 15 Dnr KS 2011/1145 

Fastighetsförvärv, del av Kumla kyrka 3 

Ärendebeskrivning 

Köpekontrakt har upprättats mellan Kumla kommun och Kumla Församling där del av 

fastigheten Kumla Kumla Kyrka 3 fastighetsregleras till kommunens fastighet Kumla 

Kumla 11:1. Kumla kommun betalar 3 000 000 kr för del av fastigheten som består av 

den s k Kyrkskolan samt därtill hörande ca 10 400 kvm tomtmark.  

 

Till följd av brist på lokaler för förskoleverksamhet kommer merparten av byggnaden 

med tillhörande tomtmark att nyttjas till förskoleverksamhet. Byggnaden inrymmer 

också en bostadslägenhet vilken är uthyrd. 

 

Resterande mark upplåtes vid ingången av detta avtal till kolonilotter. 

 

Avtalet inrymmer en rad förbehåll vad avser ledningar över mark vilken kommunen 

förvärvar samt att värmeförsörjningen till fastigheten fortsatt är gemensam med 

värmeförsörjningen till Kumla församlings kyrkobyggnad. Dessa särskilda 

överenskommelser gäller över en tid om sju år 

 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige 

 

1. godkänner kontraktet avseende del av fastigheten Kumla Kumla Kyrka 3. 

 

2, i investeringsbudgeten för kommunfullmäktige anslår 3 000 000 kr för ovanstående  

    fastighetsköp. 

 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige 

 

1. godkänner kontraktet avseende del av fastigheten Kumla Kumla Kyrka 3. 

 

2, i investeringsbudgeten för kommunfullmäktige anslår 3 000 000 kr för ovanstående  

    fastighetsköp. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2012-01-11 § 16 Dnr KS 2011/1100 

Förändring av bolagsordning - Kumla fastigheter AB  

Ärendebeskrivning 

I och med att kommunfullmäktige vid sitt sammanträde i november 2010 utsåg nio 

ledamöter till den nya styrelsen, har Kumla fastigheter ABs förvaltning uppmärksammat 

att det behöver göras en ändring i bolagsordningen. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige ändrar § 8 i bolagsordningen för Kumla Fastigheter AB till ” 

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst nio ledamöter med fyra suppleanter”. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut.  

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige ändrar § 8 i bolagsordningen för Kumla Fastigheter AB till ” 

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst nio ledamöter med fyra suppleanter”. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2012-01-11 § 17 Dnr  

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ärendebeskrivning 

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträden den 13 samt 20 

december. 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet lägger informationen till handlingarna. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2012-01-11 § 18 Dnr KS 2011/1120 

Förändring av resursfördelning till barn- och 
utbildningsnämnden 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har vid sammanträde 2011-12-13, § 324, uppdragit år 

ekonomiavdelningen att lämna förslag på hur barn- och utbildningsnämnden i förskott 

ska kompenseras i budget 2012 för ökat behov av platser inom förskolan. 

Resurstillskottet ska utgå från den modell som tillämpas idag. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. 1.700 tkr omdisponeras från ansvar 10 (kommunstyrelsen), verksamhet 0931 

(oförutsett) till ansvar 50 (barn- och utbildningsnämnden), verksamhet 407 (förskola)  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. 4.100 tkr anslås i investeringsbudgeten för fastighetsköp mm. 

2. 680 tkr anslås i investeringsbudgeten för inköp av inventarier till nya  

    förskoleavdelningar 

3. Ansvar 80 (finansiering), verksamhet 9031 (personalförsäkringar) bud-ge¬teras ned  

    med 2.500 tkr på kostnadssidan 

4. Ansvar 50 (barn- och utbildningsnämnden), verksamhet 407 (förskola) budgeteras  

    upp med 2.500 tkr på kostnadssidan. 

 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. 1.700 tkr omdisponeras från ansvar 10 (kommunstyrelsen), verksamhet 0931  

    (oförutsett) till ansvar 50 (barn- och utbildningsnämnden), verksamhet 407 (del 

förskola)  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. 1.100 tkr anslås i investeringsbudgeten för åtgärder i samband med köp av fastigheten  

    Kumla Kyrka 3 (iordningsställande av gård mm) 

2. 680 tkr anslås i investeringsbudgeten för inköp av inventarier till nya  

    förskoleavdelningar 

3. Ansvar 80 (finansiering), verksamhet 9031 (personalförsäkringar) budgeteras ned  

    med 2.500 tkr på kostnadssidan 

4. Ansvar 50 (barn- och utbildningsnämnden), verksamhet 407 (förskola) budgeteras  
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

    upp med 2.500 tkr på kostnadssidan. 

5. Ekonomiavdelningen får i uppdrag att genomföra erforderliga åtgärder i  

    internredovisningen (internhyra) med    anledning av nya förskolelokaler 

 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. 1.100 tkr anslås i investeringsbudgeten för åtgärder i samband med köp av fastigheten  

    Kumla Kyrka 3 (iordningsställande av gård mm) 

2. 680 tkr anslås i investeringsbudgeten för inköp av inventarier till nya  

    förskoleavdelningar 

3. Ansvar 80 (finansiering), verksamhet 9031 (personalförsäkringar) budgeteras ned  

    med 2.500 tkr på kostnadssidan 

4. Ansvar 50 (barn- och utbildningsnämnden), verksamhet 407 (förskola) budgeteras  

    upp med 2.500 tkr på kostnadssidan. 

5. Ekonomiavdelningen får i uppdrag att genomföra erforderliga åtgärder i  

    internredovisningen (internhyra) med    anledning av nya förskolelokaler 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen  beslutar att 1.700 tkr omdisponeras från ansvar 10 

(kommunstyrelsen), verksamhet 0931(oförutsett) till ansvar 50 (barn- och 

utbildningsnämnden), verksamhet 407 (del förskola)  



22 

KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2012-01-11 § 19 Dnr KS 2012/16 

Ombudgetering av medel för IT och Kost 

Ärendebeskrivning 

Förslag till förändringar i budgeteringen för växel och IT-service samt 

måltidsverksamheten 2012. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen  

 

1. antar förslag till ombudgeteringar av medel för växel och IT-service för 2012, 

 

2. antar förslag till ombudgeteringar av medel för måltidsverksamhet för 2012 

 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen  

 

1. antar förslag till ombudgeteringar av medel för växel och IT-service för 2012, 

 

2. antar förslag till ombudgeteringar av medel för måltidsverksamhet för 2012 

 

 
 

 

 


