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Beslutande Lennart Eriksson (S) Mats Hellgren (M) 
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 Christer Thörner (S) Christina Örnebjär (FP) 
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ers 
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2012-05-11 Datum för nedtagande 2012-06-02 

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

Per Marcusson 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2012-05-09 § 76 Dnr KS 2012/444 

Anmälan av delegationsbeslut 

Ärendebeskrivning 

I kommunstyrelsens delegationsordning har kommunstyrelsen delegerat möjligheten att 

fatta beslut till berörda tjänstemän. I bifogad handling redovisas de beslut som fattats i 

delegation under tidsperioden 1 januari till 20 april. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen lägger delegationsbesluten till handlingarna. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger delegationsbesluten till handlingarna. 
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2012-05-09 § 77 Dnr KS 2012/347 

Månadsrapporter kommunstyrelsen jan-mars 

Ärendebeskrivning 

Kommunledningskontoret har upprättat en ekonomisk kommunövergripande 

månadsrapport med vissa volym- och verksamhetsmått, i rapporten ingår även 

månadsrapportering på nämndnivå för perioden januari-mars. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen 

 

1. godkänner månadsrapporterna, 

 

2. uppdrar till nämnder och förvaltningar som har avvikande resultat att återkomma med  

    förslag till åtgärder att komma i balans. 

 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen 

 

1. godkänner månadsrapporterna, 

 

2. uppdrar till nämnder och förvaltningar som har avvikande resultat att återkomma med  

    förslag till åtgärder att komma i balans. 
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Kommunstyrelsen 2012-05-09 § 78 Dnr  

Kommunstyrelsens mål 2012 

Ärendebeskrivning 

Kommunledningskontoret har arbetat fram mål för kommunstyrelsens verksamheter för 

2012. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner mål för kommunstyrelsens verksamheter för 2012.  

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut.  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner mål för kommunstyrelsens verksamheter för 2012.  



5 

KUMLA KOMMUN Protokoll 
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Kommunstyrelsen 2012-05-09 § 79 Dnr KS 2011/429 

Riktlinjer för service och bemötande - telefon, e-mail och 
personligt möte 

Ärendebeskrivning 

Kumla kommun har genomfört flera servicemätningar där resultatet visar på ett tydligt 

behov av förbättring från kommunens medarbetares sida vad gäller service och 

bemötande.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har utifrån den senaste mätningen beslutat om flera 

åtgärder för att förbättra såväl svarsfrekvens som bemötande.  

Som ett led i detta arbete har kommunledningskontoret tagit fram förslag till riktlinjer 

för service och bemötande. Riktlinjerna ersättare nuvarande "riktlinjer för e-post". 

 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen antar riktlinjer för service och bemötande. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen 

 

1. antar riktlinjer för service och bemötande, 

 

2. att återrapportering sker till kommunstyrelsens arbetsutskott kontinuerligt, 

 

3. uppdrar till kommunledningskontoret att ta fram en handlingsplan för införandet av  

    riktlinjer för service och bemötande.  

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen 

 

1. antar riktlinjer för service och bemötande, 

 

2. att återrapportering sker till kommunstyrelsens arbetsutskott kontinuerligt, 

 

3. uppdrar till kommunledningskontoret att ta fram en handlingsplan för införandet av  

    riktlinjer för service och bemötande.  
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Kommunstyrelsen 2012-05-09 § 80 Dnr KS 2012/97 

CESAM - projekt för att stärka samarbetet mellan kommunen 
och övriga samhället. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen tog den 8 februari § 26 beslut om att delta i ett projekt tillsammans 

med Stiftelsen Centrum för Samhällsarbete och Mobilisering (CESAM) och gav 

kommundirektör Annika Hallberg i uppdrag att tillsammans med berörda 

förvaltningschefer omfördela resurser så att Kumla kommun kan delta i projektet. 

 

Cesam har inkommit till Kumla kommun med ett förslag att genomföra ett 

utvecklingsarbete för att stärka relationen mellan kommunen och det civila samhället. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen  

 

1 beslutar att. ”mjuknämnden” utgör referensgrupp och de tre berörda  

   förvaltningscheferna samt kommunens administrativa chef utgör styrgruppen 

2. för sin del godkänna att kostnaden delas mellan kultur- och fritidsnämnden  

    (50 000 kr), socialnämnden (75 000 kr),  

    barn- och utbildningsnämnden/gymnasienämnden (75 000 kr) och kommunstyrelsen   

    (50 000 kr) 

3. finansiering av 2013 överlämnas till budgetberedningen. 

 

Arbetsutskottets behandling 

Christina Örnebjär (FP) yrkar att miljö- och byggnadsnämnden ska vara med i 

referensgruppen, finansiering av projektet läggs centralt och att finansiering för 2013 

överförs till budgetberedningen. 

Mats Hellgren (M) yrkar att projektet överförs till 2013 års planering. 

Katarina Hansson (S) yrkar bifall till förslag till beslut med förändring av punkt 1 att 

styrgruppen består av 3 politiker från majoriteten och 2 från oppositionen med 

administrativa chefen som sekreterare med förvaltingscheferna som referensgrupp.  

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer Christina Örnebjärs yrkande mot Katarina Hanssons bifallsyrkande 

med förändring av punkt 1 och finner att Katarina Hanssons bifallsyrkande med 

förändring av punkt 1 vinner majoritet. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen  

 

1 beslutar att styrgruppen består av 3 politiker från majoriteten och 2 från oppositionen  

   med administrativa chefen som sekreterare och med förvaltingscheferna som  

   referensgrupp.  

2. för sin del godkänna att kostnaden delas mellan kultur- och fritidsnämnden  

    (50 000 kr), socialnämnden (75 000 kr),  

    barn- och utbildningsnämnden/gymnasienämnden (75 000 kr) och kommunstyrelsen  

    (50 000 kr) 

3. finansiering av 2013 överlämnas till budgetberedningen. 

 

Reservation 
Christina Örnebjär reserverar sig till förmån till sitt eget yrkande.  

Mats Hellgren avstår att medverka i beslutet med hänvisning till lagt yrkande. 

 

Kommunstyrelsens behandling 

Christina Örnebjär (FP) yrkar att miljö- och byggnadsnämnden ska vara med i 

referensgruppen, finansiering av projektet läggs centralt och att finansiering för 2013 

överförs till budgetberedningen. 

Mats Hellgren (M) yrkar att projektet överförs till 2013 års planering. 

Lennart Eriksson (S) yrkar på bifall till arbetsutskottets förslag med ändring av punkt 1 

där meningen från och med förvaltingscheferna som referensgrupp stryks.  

Per Holm (KD) yrkar att antalet ledamöter ska vara 3 från majoriteten och 3 från 

oppositionen 

 

 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer Christina Örnebjärs (FP) yrkande mot Lennart Erikssons (S) bifalls 

yrkande till arbetsutskottets förslag med revidering av punkt 1. 

Ordföranden finner att Lennart Erikssons bifalls yrkande med revidering av punkt 1 

vinner majoritet.  

 

Ordföranden ställer Mats Hellgrens yrkande om att projektet överförs till 2013 års 

planering mot Lennart Erikssons (S) bifalls yrkande till arbetsutskottets förslag med 

revidering av punkt 1. 

Ordföranden finner att Lennart Erikssons bifalls yrkande med revidering av punkt 1 

vinner majoritet.  

 

Ordföranden ställer Per Holms (KD) yrkande om 6 ledamöter mot Lennart Erikssons (S) 

yrkande till arbetsutskottets förslag med revidering av punkt 1 mot varandra  

Ordföranden finner att Lennart Erikssons yrkande vinner majoritet. 
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen  

 

1 beslutar att styrgruppen består av 3 politiker från majoriteten och 2 från oppositionen  

   med administrativa chefen som sekreterare, 

2. för sin del godkänna att kostnaden delas mellan kultur- och fritidsnämnden  

    (50 000 kr), socialnämnden (75 000 kr),  

    barn- och utbildningsnämnden/gymnasienämnden (75 000 kr) och kommunstyrelsen  

    (50 000 kr) 

3. finansiering av 2013 överlämnas till budgetberedningen. 

 

Reservation 
Christina Örnebjär (FP), och Tony Larsson Malmberg  (FP) reserverar sig till förmån 

för Christina Örnebjärs yrkande, 

 

Mats Hellgren (M) avstår att delta i beslutet med hänvisnig till eget yrkande.  
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Kommunstyrelsen 2012-05-09 § 81 Dnr KS 2012/419 

Försäljning, del av Kumla 13:89 - Fordonsgatan 

Ärendebeskrivning 

Köpekontrakt har upprättats där Kumla kommun säljer del av fastigheten Kumla Kumla 

13:89 (Fordonsgatan) till Fastigheten Liften 2 Kumla AB. Fastighetens areal utgör 12 

423 kvm och är obebyggd. Köpesumman uppgår till 1 367 000 kr.  

 

Köparen står för avstyckningskostnaderna. 

  

Köpekontraktet gäller under förutsättning att det godkänns av kommunstyrelsen. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen 

 

1. godkänner köpekontraktet gällande försäljning av del av fastigheten Kumla  

    Kumla 13:89, 

 

2. budgeterar en inkomst i investeringsbudgeten om 1 367 tkr för ovanstående  

    fastighetsförsäljning. 

 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen 

 

1. godkänner köpekontraktet gällande försäljning av del av fastigheten Kumla  

    Kumla 13:89, 

 

2. budgeterar en inkomst i investeringsbudgeten om 1 367 tkr för ovanstående  

    fastighetsförsäljning. 
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Kommunstyrelsen 2012-05-09 § 82 Dnr KS 2012/428 

Ny borgerlig vigselförrättare - Mats Hellgren och Christina 
Örnebjär 

Ärendebeskrivning 

Kumla kommun har att till Länsstyrelsen nominera borgliga vigselförrättare. Med 

anledning av att Kumla kommuns medborgare i ökad utsträckning önskar få genomföra 

sina vigslar som borgliga menar kommunledningskontoret att det är lämpligt att 

ytterligare 2 personer nomineras.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen nominerar Mats Hellgren (M) och Christina Örnebjär (FP) till 

borgliga vigselförrättare. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen nominerar Mats Hellgren (M) och Christina Örnebjär (FP) till 

borgliga vigselförrättare. 
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Kommunstyrelsen 2012-05-09 § 83 Dnr KS 2011/932 

Uppföljning och översyn av folkhälsofrågornas styrning samt 
ev samordning med andra ansvarsområden 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog till kommunledningskontoret den 29 

november att göra en uppföljning/översyn kring hur styrningen av folkhälsofrågorna 

fungerat samt i detta även pröva möjligheten om behov finns av samordning med andra 

ansvarsområden som har beröring till folkhälsofrågorna. 

 

Administrativ chef, Hans Boskär, skriver i en tjänsteskrivelse daterad 11 mars 2012 

bland annat att upplevelsen av folkhälsorådets arbete har varit bra då det blivit en 

kontinuitet i kunskapsöverföringen till/mellan förvaltningarna. En brist som framförs är 

att tempot i folkhälsofrågorna blir lidande då representation från förvaltningarna inte 

alltid är fullständig. En annan aspekt som framförs är att rådet behöver få ett tydligare 

uppdrag. Ytterligare en annan viktig aspekt som framförts är känslan av dubbelarbete. 

då samma ärenden också avhandlas vid "mjuknämndens" möten. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen 

 

1. lägger uppföljnings- och översynsrapporten till handlingarna, 

 

2. inrättar en Folkhälso- och samordningsberedning som ersätter folkhälsorådet och den  

    samarbetsgrupp som i vardagligt tal kallas "mjuknämnden".  

 

3. utser ,____________________,__________________,  

    ______________,_____________,____________ som ledamöter för mandatperioden  

    2012-05-09--2014-12-31. 

 

4. utser ______________ till beredningens ordförande samt  __________________ som  

    dess vice ordförande. 

 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen 

 

1. lägger uppföljnings- och översynsrapporten till handlingarna, 

 

2. inrättar en Folkhälso- och samordningsberedning som ersätter folkhälsorådet och den  

    samarbetsgrupp som i vardagligt tal kallas "mjuknämnden".  
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3. utser Björn Eriksson, Gunnel Kask, Katarina Hansson, Stefan Svensson, Christina  

    Örnebjär och Mats Hellgren som ledamöter för mandatperioden  

    2012-05-09--2014-12-31. 

 

4. arbetsutskottet överlämnar till kommunstyrelsen att utse ordförande samt dess vice      

    ordförande. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen 

 

1. lägger uppföljnings- och översynsrapporten till handlingarna, 

 

2. inrättar en Folkhälso- och samordningsberedning som ersätter folkhälsorådet och den  

    samarbetsgrupp som i vardagligt tal kallas "mjuknämnden".  

 

3. utser Björn Eriksson, Gunnel Kask, Katarina Hansson, Stefan Svensson, Christina  

    Örnebjär, Jan Engman och Per Holm som ledamöter för mandatperioden 2012-05-09- 

    -2014-12-31. 

 

4. utser Katarina Hansson till beredningens ordförande samt  Gunnel  Kask som dess  

    vice ordförande. 
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Kommunstyrelsen 2012-05-09 § 84 Dnr KS 2011/1085 

Marknadsföringsplan - Kumla kommun 2012-2014 

Ärendebeskrivning 

Kommunledningskontoret har i samråd med representanter från Kumla Bostäder AB 

och Kumla Fastigheter AB tagit fram förslag till Marknadsföringsplan 2012-2014 för 

Kumla kommun. Motivet till framtagandet av en marknadsföringsplan är att samla våra 

marknadsföringsmedel och skapa en långsiktighet i vårt marknadsföringsarbete. I 

marknadsföringsplanen finns bland annat en prioritering av målgrupper. 

 

Till marknadsföringsplanen har en aktivitetsplan för 2012 kopplats. Av aktivitetsplanen 

framgår vilka aktiviteter som avser genomföras samt på vilket sätt och vilken kostnad 

de har.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner förslag till marknadsföringsplan 2012-2014 med 

tillhörande aktivitetsplan för 2012. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner förslag till marknadsföringsplan 2012-2014 med 

tillhörande aktivitetsplan för 2012. 
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Kommunstyrelsen 2012-05-09 § 85 Dnr KS 2012/371 

Ny personalpolicy för alkohol, doping och droger samt 
Handlingsplan för personal gällande alkohol och droger 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott antog 1992 alkohol- och drogpolicy med fokus av 

dessa frågor rörande personalen. Kommunledningskontoret har genom rehabiliterings-

samordnare Mikael Wennerström tagit fram förslag till ny personalpolicy avseende 

Alkohol och droger samt medföljande handlingsplan. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen antar förslag till ny personalpolicy avseende alkohol och droger samt 

medföljande handlingsplan. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen 

 

1. ändrar namnet på policyn till personalpolicy för alkohol, doping och droger 

 

2. antar förslag till ny personalpolicy avseende alkohol, doping och droger samt    

    medföljande handlingsplan, 

 



15 

KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2012-05-09 § 86 Dnr KS 2011/974 

Svar på motion - Kumlavattnet bäst för miljön 

Ärendebeskrivning 

Christina Örnebjär (FP) har den 21 oktober lämnat in en motion om Kumlavatten bäst 

för miljön där hon föreslår att kommunfullmäktige; 

 

1. tar fram en policy för att kraftigt minska inköpet av flaskvatten, 

 

2. snarast ersätter flaskvatten med kranvatten när så är möjligt. 

 

Kommunledningskontoret har fått i uppdrag att bereda ärendet och har nu dels upprättat 

underlag i frågan samt tagit fram förslag på yttrande över motionen. 

 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige 

 

1. antar förslag till yttrande, 

 

2. avslår motionen. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut.  

 

Mats Hellgren (M) och Per Holm (KD) avstår från att delta i beslutet. 

Kommunstyrelsens behandling 

Katarina Hansson (S) yrkar med bifall från Christina Örnebjär (FP) att motionen ska 

anses vara besvarad.  

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige 

 

1. antar förslag till yttrande, 

 

2. anser att motionen är besvarad. 
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Kommunstyrelsen 2012-05-09 § 87 Dnr KS 2011/868 

Miljöprogram 2012 - 2016 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadskontoret har upprättat ett förslag till nytt Miljöprogram 2012-2016 

för Kumla kommun och de kommunägda bolagen. Miljöprogrammet bygger på de 16 

nationellt uppsatta miljökvalitetsmålen, vilka anger riktningen för att förbättra vår miljö. 

 

Ärendet återremitterades från kommunfullmäktige § 14 och kommunstyrelsens 

arbetsutskott uppdrog till miljö- och byggnadsförvaltningen § 99 att revidera 

miljöprogrammet med inkomna synpunkter från kommunfullmäktige debatten.  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige  

 

1. antar miljöprogram för 2012-2016, 

 

2. uppdrar till miljö- och byggnadsnämnden att samordna miljö och klimatprogram vid  

    nästa revidering av något av programmen.  

 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige  

 

1. antar miljöprogram för 2012-2016, 

 

2. uppdrar till miljö- och byggnadsnämnden att samordna miljö och klimatprogram vid  

    nästa revidering av något av programmen.  
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Kommunstyrelsen 2012-05-09 § 88 Dnr KS 2011/939 

Förslag till utökning av naturreservatet Björka lertag 

Ärendebeskrivning 

Miljö-och byggnadsnämnden överlämnar skötselplanen och ärendet till 

kommunfullmäktige för reservatsbildning.. 

 

Förslaget från miljö- och byggnadsnämnden syftar till att bevara biologisk mångfald 

och värdefulla naturmiljöer. Förslaget är tredelat och innebär att:  

 

1.Kumla kommun föreslås besluta att utöka naturreservatet Björka lertag. 

2.Kumla kommun föreslås vidare besluta om områdesskydd enligt miljöbalken mm om  

   föreskrifter för naturreservatet. 

3.den reviderade skötselplanen föreslås ersätta den skötselplan som fastställdes av  

   Kumla kommun den 18 mars 1997.  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige  

 

1. beslutar att utöka naturreservatet Björka lertag,  

 

2. beslutar om områdesskydd enligt miljöbalken mm om föreskrifter för naturreservatet.  

 

3. beslutar att den reviderade skötselplanen ersätter den skötselplan som fastställdes av  

    Kumla kommun den 18 mars 1997. 

 

Arbetsutskottets behandling 

Katarina Hansson (S) yrkar att skötselplanen ska genomföras i den takt som ekonomin 

så medger. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige  

 

1. beslutar att utöka naturreservatet Björka lertag,  

 

2. beslutar om områdesskydd enligt miljöbalken mm om föreskrifter för naturreservatet.  

 

3. beslutar att den reviderade skötselplanen ersätter den skötselplan som fastställdes av  

    Kumla kommun den 18 mars 1997 och genomförs i den takt som ekonomin så  

    medger. 
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Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige  

 

1. beslutar att utöka naturreservatet Björka lertag,  

 

2. beslutar om områdesskydd enligt miljöbalken mm om föreskrifter för naturreservatet.  

 

3. beslutar att den reviderade skötselplanen ersätter den skötselplan som fastställdes av  

    Kumla kommun den 18 mars 1997 och genomförs i den takt som ekonomin så  

    medger. 
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Kommunstyrelsen 2012-05-09 § 89 Dnr  

Arbetsutskottets protokoll  

Ärendebeskrivning 

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 17 och 24 april samt 2 maj. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen lägger protokollen till handlingarna.  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger protokollen till handlingarna.  

 
 

 

 


