
 
 

Kommunstyrelsen 

Protokoll 
2012-06-07 

 
Plats och 
tid 

Sammanträdesrum Kumla, 2012-06-07, klockan 17:00 

  
Beslutande Christina Örnebjär (FP) Annica Moberg (S) 
 Lennart Eriksson (S) Mats Hellgren (M) 
 Dan-Åke Moberg (S) Margareta Engman (M) 
 Christer Thörner (S) Christina Örnebjär (FP) 
 Gunnel Kask (S) Marina Andersson (M) 
 Eva Wilhelmsson (S) Anna Markström (C) 
 Sten Persson (S) Jan Engman (C) 
 Mårten Blomqvist (S)   
   
   
Övriga Annika Hallberg, kommundirektör Mait Walderlo förvaltningschef § 90- 93 
 Hans Boskär, administrativ chef Thage Arvidsson näringslivsdirektör § 90 
   

 
Sekreterare ...................................................... §§ 90-101 
 Per Marcusson  

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

 
Justerare ...................................................... 
 Mats Hellgren 

 

Anslag/Bevis 

Protokoll är justerat 

 
Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen 
  
Sammanträdesdatum 2012-06-07 

 
Datum för 
uppsättande 

2012-06-08 Datum för nedtagande 2012-06-29 

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

Per Marcusson 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2012-06-07 § 90 Dnr KS 2012/620 

Information om samarbetsmöjligheter med Örebro kommun 

Ärendebeskrivning 

Näringslivsdirektör Thage Arvidsson informerar om möjliga samarbetsmöjligheter med 

Örebro kommun. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2012-06-07 § 91 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 21 april till 31 maj. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen lägger delegationsmeddelandena till handlingarna.  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger delegationsmeddelandena till handlingarna.  



4 

KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2012-06-07 § 92 Dnr KS 2012/347 

Kommunövergripande månadsrapporter jan-april 

Ärendebeskrivning 

Kommunledningskontoret har upprättat en ekonomisk kommunövergripande 

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

månadsrapportering på nämndnivå för perioden januari-april. 

 

Handlingar i ärendet delas ut till mötet den 22 maj.  

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 2012-06-07 § 93 Dnr KS 2012/542 

Ny ledningsorganisation, Barn- och utbildningsförvaltningen 

Ärendebeskrivning 

Mot bakgrund av förändringar i skolans styrdokument, utökad verksamhet inom 

förskolan samt en tillvissa delar ej likvärdig rektorsorganisation har förslag till 

förändrad struktur för rektorers och förskolechefers ansvarsområden utarbetats. Ett syfte 

har också varit att öka förutsättningarna för cheferna att fungera som pedagogiska 

ledare. 

 

I kommunfullmäktiges reglemente till kommunstyrelsen står det i § 10, punkt 4 att 

kommunstyrelen ska besluta om "nämndernas förvaltningsorganisation vad avser 

förvaltningsledning och övergripande struktur ". 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner ny ledningsorganisation för barn- och 

utbildningsförvaltningen.  

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner ny ledningsorganisation för barn- och 

utbildningsförvaltningen.  
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Kommunstyrelsen 2012-06-07 § 94 Dnr KS 2012/577 

Projektledare - Kumla kommun 25 000 invånare 2025 

Ärendebeskrivning 

Arbetsutskottet har utsett Lars Hallbergsson som projektledare för att Kumla kommun 

25 000 invånare 2025. Kommunstyrelsen ska nu fatta beslut gällande 

projektbeskrivning för projektledaren för Kumla 25 000 2025.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen 

 

1. godkänner föreslagen projektbeskrivning, 

 

2. hänskjuter budgetering för 2013 till budgetberedningen. 

 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen godkänner föreslagen projektbeskrivning, 

 

Kommunfullmäktige  

 

1. godkänner finansiering av projektledaren år 2012 enligt kommunledningskontorets  

   förslag, 

 

2. ökar budgeten för skatteintäkter med 650 000 kr, ansvar 80 (Finansiering), 

 

3. anslår 650 000 kr i kommunledningskontorets budget, ansvar 1010  

  (kommundirektören), 

 

Reservation 
Christina Örnebjär (FP) och Mats Hellgren (M) reserverar sig till hänvisning av bifogad 

handling. (bilaga 1) 

 

Kommunstyrelsens behandling 

Jan Engman (C) yrkar att projektledaren ska arbeta parallellt med kommundirektören 

samt att rapporteringen sker fortlöpande till kommunstyrelsen. 

Mats Hellgren (M) och Christina Örnebjär (FP) yrkar att det är tydligt att 

kommunsdirektören äger frågan, att projektledaren är underställd kommundirektören, 

att inga obudgeterade eller löpande kostnader tas från förvaltningar/nämnder eller bolag, 

att pengarna för projektledarens arbete tas ur kommunstyrelsens budget - inte 

nämndernas, att beslut tas i kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsens och 
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slutligen kommunfullmäktige - där de hör hemma i storleksordning  samt att 

projektledaren istället är en strateg, Strategen har inget eget mandat att genomföra 

åtgärder som kostar pengar utan rekommendationer från arbetsutskottet, 

kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. 

Christina Örnebjär (FP) yrkar att beslut angående projektledarbeskrivningen fattas i 

kommunfullmäktige. 

 

Lennart Eriksson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med Jan Engmans (S) 

tilläggsyrkanden.  

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer Mats Hellgrens och Christina Örnebjärs (FP) yrkande  mot Lennart 

Erikssons (S) yrkande om bifall till arbetsutskottets förslag med Jan Engmans (C) 

tilläggsyttrande. 

Ordföranden finner att arbetsutskottets förslag med Jan Engmans (C) tilläggsyrkande 

vinner majoritet. 

 

Ordföranden ställer Christina Örnebjärs (FP) yrkande om att beslut om 

projektledarbeskrivningen ska fattas i kommunfullmäktige mot Lennart Erikssons (S) 

yrkande om bifall till arbetsutskottets förslag med Jan Engmans (C) tilläggsyrkande. 

Ordföranden finner att arbetsutskottets förslag med Jan Engmans (C) tilläggsyrkande 

vinner majoritet. 

 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige  

 

1. godkänner finansiering av projektledaren år 2012 enligt kommunledningskontorets  

      förslag, 

 

2. ökar budgeten för skatteintäkter med 650 000 kr, ansvar 80 (Finansiering), 

 

3. anslår 650 000 kr i kommunledningskontorets budget, ansvar 1010  

    (kommundirektören), 

 

Reservation 
Mats Hellgren (M), Christina Örnebjär (FP), Margareta Engman (M) och Marina 

Andersson (M) reserverar till förmån till Christina Örnebjärs (FP) avslagsyrkande.  
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Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner reviderad projektbeskrivning. 

 

Reservation 
Mats Hellgren (M), Christina Örnebjär (FP), Marina Andersson (M), Margareta 

Engman (M) reserverar sig till förmån till Mats Hellgrens (M) samt Christina Örnebjärs 

yrkande enligt bilaga 1.  

Christina Örnebjär (FP) reserverar sig till förmån av sitt yrkande om att beslut angående 

projektledarbeskrivning ska fattas i kommunfullmäktige. 

 



9 

KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2012-06-07 § 95 Dnr KS 2012/476 

Avveckling och sammanslagning av stiftelser 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade den 2 februari 2011 att avveckla och slå samman ett antal 

stiftelser som efter en utredning visat sig vara för små för att fullgöra sina syften.  

 

Avveckling och sammanslagning av stiftelserna har börjat verkställas. Ansökan om att 

få avveckla stiftelser görs hos Länsstyrelsen och kammarkollegiet i Stockholm 

behandlar ansökningar om sammanslagningar.  

 

Kammarkollegiet har nu inkommit med ett svar som föranleder att Kumla kommun 

behöver ändra sitt beslut. Kammarkollegiet fastslår att dessa fyra av stiftelserna inte kan 

slås ihop eftersom de menar att endast tre av fyra stiftelsers syfte går att slå ihop, den 

fjärde stiftelsen menar det inte uppfyller detta krav.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen 

 

1. uppdrar åt kommunledningskontoret att ansöka om Stiftelsen Samfond för belöning  

    till trotjänares avveckling, 

 

2. uppdrar åt kommunledningskontoret att ansöka om sammanslagning av Stiftelsen  

    Samfond för utdelning till behövande inom Ekebydelen av Kumla kommun,  

    Stiftelsen Samfond för utdelning till behövande inom Kumladelen av Kumla  

    kommun och Stiftelsen Samfond för utdelning till behövande inom Hardemodelen av  

    Kumla kommun, 

 

3. Om inte en sammanslagning enligt punkt 2 medges av Kammarkollegiet, ansöka om  

    avveckling av stiftelserna.  

 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen 

 

1. uppdrar åt kommunledningskontoret att ansöka om Stiftelsen Samfond för belöning  

    till trotjänares avveckling, 
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2. uppdrar åt kommunledningskontoret att ansöka om sammanslagning av Stiftelsen  

    Samfond för utdelning till behövande inom Ekebydelen av Kumla kommun,  

    Stiftelsen Samfond för utdelning till behövande inom Kumladelen av Kumla  

    kommun och Stiftelsen Samfond för utdelning till behövande inom Hardemodelen av  

    Kumla kommun, 

 

3. Om inte en sammanslagning enligt punkt 2 medges av Kammarkollegiet, ansöka om  

    avveckling av stiftelserna.  
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Kommunstyrelsen 2012-06-07 § 96 Dnr KS 2012/546 

Köp Kumla Södra Via 1:6 

Ärendebeskrivning 

Köpekontrakt har upprättats där Kumla kommun köper fastigheten Kumla Södra Via 

1:6. Fastighetens areal utgör 1 433 kvm och är bebyggd med ett enbostadshus med 

adress Södra Via 103. Köpesumman uppgår till 750 000 kr. 

 

Fastigheten är belägen vid Södra Via industriområde och är aktuell inför framtida 

exploatering av industriområdet. 

 

Köpekontraktet gäller under förutsättning att det godkänns av kommunstyrelsen.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen 

 

1. godkänner köpekontraktet gällande fastigheten Kumla Södra Via 1:6, 

 

2. i investeringsbudgeten anslår 750 000 kr för ovanstående fastighetsförvärv. 

 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut.  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen 

 

1. godkänner köpekontraktet gällande fastigheten Kumla Södra Via 1:6, 

 

2. i investeringsbudgeten anslår 750 000 kr för ovanstående fastighetsförvärv. 
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Kommunstyrelsen 2012-06-07 § 97 Dnr KS 2012/392 

Utredning kring IT-satsning i förskolan/skolan med fokus på 
goda exempel 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2012-05-02, § 160, uppdra åt 

kommunledningskontoret att lämna ett förtydligande hur finansieringen av inköp av 

datorer till lärare och elever ska fördelas mellan kommunstyrelsen och barn- och 

utbildningsnämnden.  

 

Arbetsutskottet behandlar ärendet vid sitt sammanträde den 5 maj.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen  

 

1. godkänner investering av 130 classmatedatorer och 75 bärbara lärardatorer, 

 

2. finansiering sker genom att 1 000 000 kr belastar investeringsprojekt 1126 och  

    165 500 kr belastar investeringsprojekt 1124, 

 

3. ger budgetberedningen uppdrag att justera barn- och utbildningsnämndens ram år  

    2013 med 411 000 kr. 

 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut.  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen  

 

1. godkänner investering av 130 classmatedatorer och 75 bärbara lärardatorer, 

 

2. finansiering sker genom att 1 000 000 kr belastar investeringsprojekt 1126 och  

    165 500 kr belastar investeringsprojekt 1124, 

 

3. ger budgetberedningen uppdrag att justera barn- och utbildningsnämndens ram år  

    2013 med 411 000 kr. 
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Kommunstyrelsen 2012-06-07 § 98 Dnr KS 2012/600 

Reviderad renhållningstaxa 

Ärendebeskrivning 

Tekniska kontoret föreslår att taxan revideras, gällande avsnittet Hyreshus, 

bostadsrätter, verksamheter (sida 3-5); förslaget till revidering innebär att taxan räknas 

upp med 20 procent i de fall då tömning sker oftare än en gång per vecka. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar reviderat förslag till renhållningstaxa. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige antar reviderat förslag till renhållningstaxa. 



14 

KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2012-06-07 § 99 Dnr KS 2012/511 

Förslag till nya fördelningstal för Nerikes Brandkår 

Ärendebeskrivning 

Nerikes Brandkår har den 3 maj inkommit med förslag till nya fördelningstal samt 

förslag till justerad förbundsordning för kommunalförbundet.  

 

Sedan kommunalförbundets bildande har fast fördelningstal tillämpats då det gäller 

kostnadsfördelningen mellan ingående kommuner. Modeller har sin grund i att varje 

parts nettokostnad för den egna räddningsverksamheten då de inträdde i 

kommunalförbundet skulle gälla. En annan modell för kostnadsfördelning är fördela 

kostnaden/invånare, något Laxå har förespråkat. Laxå kommuns motiverar detta med att 

deras invånarantal under perioden 1998-2011 har minskat med ca 15 % samtidigt har 

Örebro kommun och Kumla kommun har ökat sitt invånarantal med 12 % respektive 9 

%. 

Direktionen föreslår medlemskommunerna att 1,5 % av nuvarande medlemsbidrag till 

Nerikes brandkår utgör grund för justering utifrån förändringarna av invånarantalet i 

respektive kommun sedan deras inträde. Övriga 98,5 % är oförändrad enligt tidigare fast 

fördelningstal. För Kumla kommuns del innebär det att nytt reviderat fördelningstal blir 

11,6 (tidigare 11,5) detta motsvarar en kostnadsökning motsvarande knappt 193 tkr i 

2012 års nivå. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige  

 

1. fastställer nya fördelningstal från och med 2013 till följande 

 

Örebro 50,2 % 

Lindesberg 14,8 % 

Kumla 11,6 % 

Hallsberg 7,7 % 

Laxå 4,6 % 

Nora 4,2 % 

Askersund 3,7 % 

Lekeberg 3,2 % 

 

2. fastställer ny förbundsordning för Nerikes Brandkår enligt upprättat förslag daterat 

2012-04-24. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 
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Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige  

 

1. fastställer nya fördelningstal från och med 2013 till följande 

 

Örebro 50,2 % 

Lindesberg 14,8 % 

Kumla 11,6 % 

Hallsberg 7,7 % 

Laxå 4,6 % 

Nora 4,2 % 

Askersund 3,7 % 

Lekeberg 3,2 % 

 

2. fastställer ny förbundsordning för Nerikes Brandkår enligt upprättat förslag daterat 

2012-04-24. 
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Kommunstyrelsen 2012-06-07 § 100 Dnr KS 2011/669 

Medborgarförslag - Ny asfalt på Lillhedens skolgård 

Ärendebeskrivning 

Sebastian, Tim, William, Simon och Rasmus föreslår, i medborgarförslag inlämnat den 

27 maj 2011, att kommunen gör iordning skolgården vid Lillhedens skola.  

 

Kommunfastigheter har på uppdrag av kommunledningskontoret, den 15 maj 2012, 

lämnat förslag till yttrande. Av yttrandet framgår att kommunen under år 2012 ska 

åtgärda sprickor och ojämnheter, även om hela planen inte kommer att justeras och 

nyasfalteras. 

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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Kommunstyrelsen 2012-06-07 § 101 Dnr  

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott  

Ärendebeskrivning 

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 22 och 29 maj. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen lägger protokollen till handlingarna.  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger protokollen till handlingarna.  

 
 

 

 


