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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2012-09-05 § 103 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 juni till 29 september. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen lägger delegationsbesluten till handlingarna.  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger delegationsbesluten till handlingarna.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2012-09-05 § 104 Dnr KS 2012/572 

Kumla servicecenter 

Ärendebeskrivning 

Servicecenter är verksamheternas första linje och kommunens ansikte utåt. Den totala 

hanterings- och handläggningstiden ska vara så kort som möjligt. Medarbetarna i 

servicecenter ska med rätt kompetens och tekniska hjälpmedel kunna ge svar direkt i 

uppemot 80% av fallen. I de fall där de inte själva kan svara ska de ta reda på svaret och 

återkomma till medborgaren alternativt lotsa medborgaren till rätt handläggare. 

Servicecenter kommer att avlasta förvaltningarna genom att ta hand om rutinfrågor och 

ärenden. Det frigör tid för handläggare på förvaltningarna att ägna sin tid åt djupare 

handläggning och planerad tillgänglighet. Det finns i huvudsak tre olika former av stöd 

som servicecenter kan erbjuda förvaltningarna: 

• Det första är information och rådgivning vid standardfrågor till kommunen.  

• Den andra är att servicecenter påbörjar ett ärende åt förvaltningen och sedan sänder    

  det vidare till förvaltningen för handläggning.  

•Det tredje är att servicecenter har möjlighet att kontrollera status på ett ärende. Syftet är  

  att medborgaren ska kunna få information om sitt ärende då denne ringer upp   

  servicecenter.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. att införa ett servicecenter i Kumla kommun med placering inom kommunstyrelsens  

    verksamhetsområde,  

 

2. att införandet påbörjas i september 2012 enligt bifogad projektplan, 

  

3. att uppdra åt kommundirektören att i enlighet med projektplan organisera och  

    bemanna projektet, 

 

4. att löpande rapportering av projektet ska ske till kommunstyrelsens arbetsutskott, 

 

5. att finansiering av en ombyggnation 2013 beaktas i budgetberedningen 2012. 

 

Arbetsutskottets behandling 

Lennart Eriksson (S) yrkar att det i texten förs in att även turisminformation kan 

erbjudas vid servicecenter.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. att införa ett servicecenter i Kumla kommun med placering inom kommunstyrelsens  

    verksamhetsområde,  

 

2. att införandet påbörjas i september 2012 enligt bifogad projektplan, 

  

3. att uppdra åt kommundirektören att i enlighet med projektplan organisera och  

    bemanna projektet, 

 

4. att löpande rapportering av projektet ska ske till kommunstyrelsens arbetsutskott, 

 

5. att finansiering av en ombyggnation 2013 beaktas i budgetberedningen 2012, 

 

6. att turistinformation ska erbjudas vid servicecenter.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. att införa ett servicecenter i Kumla kommun med placering inom kommunstyrelsens  

    verksamhetsområde,  

 

2. att införandet påbörjas i september 2012 enligt bifogad projektplan, 

  

3. att uppdra åt kommundirektören att i enlighet med projektplan organisera och  

    bemanna projektet, 

 

4. att löpande rapportering av projektet ska ske till kommunstyrelsens arbetsutskott, 

 

5. att finansiering av en ombyggnation 2013 beaktas i budgetberedningen 2012, 

 

6. att turistinformation ska erbjudas vid servicecenter.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2012-09-05 § 105 Dnr KS 2012/500 

Organisatorisk tillhörighet för Sociala rådet samt förslag till 
arbetsordning 

Ärendebeskrivning 

Sociala rådet inrättades 1988 efter att en utredning förslagit sammanslagning av 

handikapprådet och pensionärsrådet. 

 

Sociala rådet tillhörde organisatoriskt vid sitt bildande socialnämnden. Då sociala rådets 

frågor är av övergripande karaktär och ofta berör flera olika förvaltningen enskilt eller 

samtidigt, ter det sig mer lämpligt att sociala rådet organisatoriskt är placerat under 

kommunstyrelsen. Sociala rådet instämmer in denna uppfattning. 

 

Sociala rådet har nu arbetat fram reviderat förslag till arbetsordning för sociala rådet 

som de nu föreslår att kommunstyrelsen ska anta. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens antar arbetsordning för sociala rådet. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens antar arbetsordning för sociala rådet. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2012-09-05 § 106 Dnr KS 2012/553 

Uppföljning av handlingsplan för personer med begränsad 
funktionsförmåga 2011 - samtliga nämnder  

Ärendebeskrivning 

Kommunledningskontoret har upprättat en uppföljning av 2011 års åtgärder enligt det 

handikappolitiska programmet för personer med begränsad funktionsförmåga. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner uppföljning av handlingsplan för personer med begränsad 

funktionsförmåga 2011.  

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut.  

Kommunstyrelsens behandling 

Annika Moberg (S) yrkar att namnet på planen ändras för att ta bort ordet handikapp 

och att det i planen inte ska hänvisas till andra tagna program i kommunen. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen  

 

1. godkänner uppföljning av handlingsplan för personer med begränsad  

   funktionsförmåga 2011, 

 

2 uppdrar till kommunledningskontoret att se över namnsättningen på planen, 

 

3 uppdrar till förvaltningarna att vid nästa uppföljning inte hänvisa till andra tagna  

   program i kommunen.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2012-09-05 § 107 Dnr KS 2012/697 

Tillsättande av socialchef 

Ärendebeskrivning 

Tjänsten som socialchef i Kumla kommun har varit vakant sedan Catarina Carlsson 

valde att avsluta sin tjänst den sista mars 2012. Under rekryteringsperioden har 

konsulten Jukka Tekonen varit tillförordnad socialchef. Under året har den person som 

haft uppdraget som ställföreträdande socialchef slutat. 

 

Förslaget är nu att Anneli Koivuniemi f. 690423 blir förvaltningschef för 

socialförvaltningen från och med 15 september 2012. Anneli arbetar idag som 

enhetschef inom individ- och familjeomsorgen i kommunen.  

 

Det var 22 personer som sökte tjänsten när den utannonserades och en kandidat 

förordades som sedan tackade nej till tjänsten. Efter det har en intern rekrytering 

genomförts som slutade med att Anneli Koivuniemi nu är arbetsgivarens förslag till ny 

socialchef.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen förordnar Anneli Koivuniemi f. 690423 som förvaltningschef för 

socialförvaltningen med tillträde den 15 september. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen förordnar Anneli Koivuniemi f. 690423 som förvaltningschef för 

socialförvaltningen med tillträde den 15 september. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2012-09-05 § 108 Dnr KS 2012/804 

Beslut om styrelseledamot - Örebro läns flygplats  

Ärendebeskrivning 

Som delägare i Örebro länsflygplats har Kumla kommun en plats i styrelsen. 

Kommunstyrelsen ska nominera en person att representera kommunen i nämnda 

styrelse. 

Arbetsutskottets behandling 

Katarina Hansson (S) yrkar att arbetsutskottet nominerar näringslivsdirektör Thage 

Arvidsson som representant i styrelsen för Örebro läns flygplats. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen nominerar näringslivsdirektör Thage Arvidsson som styrelseledamot 

i Örebro läns flygplats.  

 

Mats Hellgren (M) och Christina Örnebjär (FP) deltar ej i beslutet. 

Kommunstyrelsens behandling 

Per Holm (KD) yrkar återremiss av ärendet. 

Mårten Blomqvist (S) yrkar att ärendet avgörs idag. 

Mårten Blomqvist (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer Per Holms (KD) yrkande om återremiss mot Mårten Blomqvist (S) 

yrkande om att ärendet ska avgöras idag. 

Ordföranden finner att Mårten Blomqvist (S) yrkande om att ärendet ska avgöras idag 

vinner majoritet.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen nominerar näringslivsdirektör Thage Arvidsson som styrelseledamot 

i Örebro läns flygplats.  

 

Reservation  
Per Holm (KD), Jan Engman (C) och Anna Markström (C) reserverar sig till förmån för 

Per Holms återremitterings yrkande.  

 

Mats Hellgren (M) och Christina Örnebjär (FP) deltar ej i beslutet. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2012-09-05 § 109 Dnr KS 2012/787 

Delårsrapport VA-verksamheten 2012 

Ärendebeskrivning 

Tekniska kontoret har överlämnat en delårsrapport för VA-verksamheten. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport för VA-verksamheten 2012. 

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet överlämnar delårsrapporten för VA-verksamheten till kommunstyrelsen 

för förslag till beslut till kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport för VA-verksamheten 2012. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2012-09-05 § 110 Dnr KS 2012/589 

Delårsrapport 2012  

Ärendebeskrivning 

Enligt den kommunala redovisningslagen ska kommuner och landsting minst en gång 

under räkenskapsåret upprätta en delårsrapport för verksamheten från årets början. 

Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av 

räkenskapsåret. Kumla kommun har valt att sammanställa delårsrapporten per den 31 

juli. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten med helårsprognos.  

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet överlämnar delårsrapport för 2012 till kommunstyrelsen för förslag till 

kommunfullmäktige.  

Kommunstyrelsens behandling 

Katarina Hansson (S) yrkar att återbetalningen från AFA används till att avsätta 5 

miljoner till en socialinvesteringsfond samt ge kommundirektören i uppdrag att ta fram 

riktlinjer för fonden. 

Hänvisning till bilaga 1 för förslag från socialdemokraterna.  

 

Per Holm (KD) vill till protokollet införa ett påpekande om det goda arbete som 

socialnämnden gjort för att försöka nå en budget i balans. 

 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige  

 

1. godkänner delårsrapporten med helårsprognos, 

 

2. avsätter 5 miljoner av återbetalningen från AFA försäkringen för en  

    socialinvesteringsfond, 

 

3. uppdrar till kommundirektören att ta fram riktlinjer för socialinvesteringsfonden.  

 

Kommunstyrelsen för till protokollet beröm för det goda arbete socialnämnden gjort 

med sin ekonomi.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2012-09-05 § 111 Dnr KS 2011/935 

Svar på motion - Märkning av kommunala anläggningar 

Ärendebeskrivning 

Mats Hellgren (M) föreslår, i motion inlämnad den 11 oktober 2011, att Kumla 

kommun inför ett system med SMS-rapportering av servicebehov. Mats Hellgren (M) 

beskriver som exempel hur belysningsstolparna i Haag märkts ut med nummer dit SMS 

kan skickas med meddelande om att lampan ifråga är trasig.  

 

Kommunfullmäktige överlämnade, den 18 oktober 2011, motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har, den 25 oktober 2011, uppdragit åt tekniska 

kontoret att lämna förslag till yttrande. 

 

Tekniska kontoret har, den 20 augusti 2012, lämnat förslag till yttrande. 

 

Av yttrandet framgår att ett privat företag erbjuder privatpersoner en app som kan 

användas för att skicka bilder och synpunkter, via företaget, till den kommun som 

synpunkten/bilden skickas ifrån (de skickas med tillhörande GPS-koordinater). Detta är 

endast möjligt med en smart-phone. 

 

Fördelen med denna tjänst är bl.a. att privatpersoner inte behöver leta efter ett nummer 

till kommunen, utan endast använda appen. Tekniska kontoret har meddelat det privata 

företaget att kommunen är intresserad av att teckna ett kostnadsfritt grundabonnemang 

och föreslår att kommunen avstår från att parallellt lansera en SMS-tjänst i kommunal 

regi.     

 

Med tanke på Kumlas förhållandevis överskådliga struktur ser tekniska kontoret det i 

dagens läge inte som en angelägen åtgärd att märka upp objekt och föreslår att 

kommunen avstår från uppmärkning. 

 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige 

 

1. antar yttrandet, 

 

2. anser motionen som besvarad.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut.  

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige 

 

1. antar yttrandet, 

 

2. anser motionen som besvarad.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2012-09-05 § 112 Dnr KS 2011/607 

Svar på motion - Tillgängligheten vid återvinningscentralen 

Ärendebeskrivning 

Mats Hellgren (M) föreslår, i motion inlämnad den 4 maj 2011, att  

 

1. man utökar öppettiderna samt omfördelar personal så att den befintliga  

    återvinningscentralen (åvc) blir tillgänglig de tider då medborgarna har möjlighet att    

    lämna sitt avfall, 

2. man utreder möjligheterna till en tätortsnära avstjälpningsplats för trädgårdsavfall i  

    likhet med de som finns i Örebro, 

3. man kontaktar de aktörer som idag köper upp trädgårdsavfall och kvistar för att se om  

    de skulle kunna vara med och finansiera en sådan verksamhet. 

 

Kommunfullmäktige har, den 16 maj 2011, överlämnat motionen till kommunstyrelsen 

för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott har, den 24 maj 2011, uppdragit åt 

tekniska kontoret att lämna förslag till yttrande. Tekniska kontoret har, den 15 mars 

2012, lämnat förslag till yttrande. 

 

Av yttrandet framgår att om öppettiderna till åvc ska utökas under sen eftermiddag/kväll 

måste antalet tjänster också utökas, då nödvändigheten av att kunna ta emot 

verksamhetsavfall dagtid gör att öppethållandet då inte kan dras ner. Kumla kommun 

ska inleda samtal med Hallsbergs kommun rörande frågan om öppettiderna till de båda 

åvc kan sättas så att de, i större utsträckning än i dagsläget, kan komplettera varandra. 

 

Investeringsutgifterna för en grusplan, avsedd för en kompost-/ristipp, kan beräknas till 

cirka 400 000 kr, därtill måste medel anslås för anslutningsväg. Driftkostnaderna för en 

obemannad kompost-/ristipp uppgår till cirka 225 000 kr/år.  

Då en kompost-/ristipp kräver tillsyn bör den – i fall kommunfullmäktige beslutar att en 

kompost-/ristipp ska anläggas – placeras alldeles norr om kommunförrådet. 

 

Intäktsmässigt är det så lite pengar i ersättning för ris att de intäkter som skulle komma 

ifråga inte på långa vägar skulle täcka de årliga kostnaderna för en eventuell kompost-

/ristipp. Förvaltningen anser därmed att det inte är aktuellt att ta de kontakter som 

föreslås i motionen.  

 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige  

 

1. tar ställning till om, och i så fall var, en kompost-/ristipp ska anläggas, 

2. antar yttrandet, 

3. anser att motionen därmed är besvarad. 
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

Arbetsutskottets behandling 

Stefan Svensson (S) yrkar att tekniska kontoret ska titta på möjligheten med en dygnet 

runt öppen ristipp vid kvarntorps högen.  

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige  

 

1. uppdrar till tekniska kontoret att anlägga en dygnet runt öppen ristipp i Kvarntorp i  

    anslutning till återvinningscentralen, 

2. antar yttrandet, 

3. anser att motionen därmed är besvarad. 

 

Mats Hellgren (M) och Christina Örnebjär (FP) avstår från att delta i beslutet.  

 

Kommunstyrelsens behandling 

Mats Hellgren (M) yrkar att motionen ska bifallas i sin helhet. 

 

Lennart Eriksson (S) yrkar på bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer Lennart Erikssons (S) yrkande om bifall till arbetsutskottets förslag 

till beslut mot Mats Hellgrens (M) yrkande om bifall till motionen. 

Ordföranden finner att Lennart Erikssons (S) yrkande om bifall till arbetsutskottets 

förslag vinner majoritet. 

 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige  

 

1. uppdrar till tekniska kontoret att anlägga en dygnet runt öppen ristipp i Kvarntorp i  

    anslutning till återvinningscentralen, 

 

2. antar yttrandet, 

 

3. anser att motionen därmed är besvarad. 

 

Reservation  
Mats Hellgren (M) Margareta Engman (M) och Christina Örnebjär (FP) reserverar sig 

till förmån för Mats Hellgrens (M) bifalls yrkande. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2012-09-05 § 113 Dnr KS 2011/1032 

Svar på motion - Kumlas hållbara framtida byggnad 

Ärendebeskrivning 

Jan Engman (C) har vid kommunfullmäktiges sammanträde inlämnat en motion 

angående Kumlas hållbara framtida byggnad där han föreslår att kommunfullmäktige; 

 

-utlyser en stadsutformningstävling för ett bättre hophållet centrum i Kumla och en plan 

för förbindelsen med andra centra i Kumla, ett hållbart framtida samhälle. Tävlingen bör 

ta fasta på tiden från 2015 framåt och vara avgjord 2014, d v s bör starta 2012. 

 

Stadsarkitekt Christina Gustavsson har utarbetat ett förslag till yttrande över motionen. 

Av yttrandet framgår bland annat att järnvägen skapar en barriär genom Kumla 

centrum. I yttrandet betonas även att arbetet som pågår med Kumla resecentrum och 

översynen av stationsområdet är ett projekt som bland annat ska leda till att stråket runt 

stationen ska upplevas som säkrare och tryggare. 

 

Miljö- och byggnadsnämndens  förslag till beslut 

Kommunfullmäktige  

1. antar yttrandet, 

 

2, avslår motion. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut.  

Kommunstyrelsens behandling 

Jan Engman(C) samt Mats Hellgren (M) yrkar bifall till motionen. 

Lennart Eriksson (S) yrkar på bifall till arbetsutskottets förslag. 

 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer Jan Engmans (C) samt Mats Hellgrens (M) yrkande om bifall till 

motionen mot Lennart Erikssons (S) yrkande om bifall till arbetsutskottets förslag mot 

varandra. 

Ordföranden finner att Lennart Erikssons (S) yrkande om bifall till arbetsutskottets 

förslag vinner majoritet.  
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Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige  

 

1. antar yttrandet, 

 

2. avslår motion. 

 

Reservation 
Mats Hellgren (M), Margareta Engman (M), Jan Engman (C), Anna Markström (C) och 

Per Holm (KD) reserverar sig till förmån för Jan Engmans (C) och Mats Hellgrens (M) 

bifalls yrkande. 
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Kommunstyrelsen 2012-09-05 § 114 Dnr KS 2012/775 

Upprustning av tågkajen Närkes Kvarntorp (Reinvestering) 

Ärendebeskrivning 

Tekniska kontoret har under de gångna åren tagit emot klagomål avseende tågkajen vid 

industrijärnvägen i Närkes Kvarntorp. Trots att det inte gått mer än ca 5 år sedan kajen 

asfalterades har toppskiktet krackelerat på flera ställen och det råder inget tvivel om att 

en större insats krävs för att ytskiktet ska hålla. Genom provgrävningar har det 

konstaterats att i princip hela grundkonstruktionen behöver göras om. 

Ytan som omfattas är 3 800 kvadratmeter. 

 

Med en kalkyl på 15 år, 4% ränta och en investering på 1.400.000 SEK, en driftkostnad 

på 75.000 SEK/år samt en trafik på ca 900 vagnar per år, blir behovet av kostnadsuttag 

225 SEK/vagn. En kostnad som har 2012 som basår och som sedan justeras i enlighet 

med KPI. 

Trafikeringskostnaden är liten i förhållande till trafikutövarens i sammanhanget. 

 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige  

 

1. godkänner ovan investeringsförslag och finansiering,  

 

2. utökar investeringsbudgeten så att genomförande kan ske med start år 2012. 

 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige  

 

1. godkänner ovan investeringsförslag och finansiering,  

 

2. utökar investeringsbudgeten så att genomförande kan ske med start år 2012. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2012-09-05 § 115 Dnr KS 2012/623 

Årsredovisning Finsam 2011 

Ärendebeskrivning 

Samordningsförbundet Finsam i sydnärke har inkommit med årsredovisning för 2011. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner Finsams årsredovisning för 2011. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige godkänner Finsams årsredovisning för 2011. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2012-09-05 § 116 Dnr KS 2012/671 

Svar på remiss angående bildandet av region i Örebro län 

Ärendebeskrivning 

Örebro läns landsting och regionförbundet har i en gemensam skrivelse den 25 juni 

inkommit med en remiss angående förslaget att bilda en regionkommun för Örebro län.  

 

Syftet med remissen är att inhämta synpunker från länets kommuner på en förändring av 

samordningsansvaret för det regionala utvecklingsarbetet, och kopplat till detta 

ambitionen att bygga upp en ny regional politisk organisation - regionkommun - som 

innefattar hälso- och sjukvård samt regionalt utvecklingsansvar i länet. 

 

Arbetsutskottet uppdrog den 21 augusti § 219  till kommundirektören att lämna förslag 

till yttrande angående remissen. 

 

Remissvaret ska vara Örebro läns landsting tillhanda senast den 1 oktober 2012.  

 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige tillstyrker att Örebro läns landsting ansöker hos regeringen om att 

från och med 1 januari 2015 få överta det regionala utvecklingsansvaret enligt ”lagen 

om regionalt utvecklingsansvar i vissa län” (SFS 2010:630) och därmed också att det i 

Örebro län bildas en regionkommun med direktvalt regionfullmäktige 2014. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut.  

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige tillstyrker att Örebro läns landsting ansöker hos regeringen om att 

från och med 1 januari 2015 få överta det regionala utvecklingsansvaret enligt ”lagen 

om regionalt utvecklingsansvar i vissa län” (SFS 2010:630) och därmed också att det i 

Örebro län bildas en regionkommun med direktvalt regionfullmäktige 2014. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2012-09-05 § 117 Dnr  

Anmälan av arbetsutskottets protokoll  

Ärendebeskrivning 

Anmälan av arbetsutskottets protokoll från den 21 samt 28 augusti. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen lägger protokollen till handlingarna.  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger protokollen till handlingarna.  

 
 

 

 


