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Protokoll är justerat 

 
Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen 
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Datum för 
uppsättande 

2012-10-04 Datum för nedtagande 2012-10-25 
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Underskrift ...................................................... 
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Kommunstyrelsen 2012-10-03 § 118 Dnr KS 2012/881 

Kumla mot Narkotika 

Ärendebeskrivning 

Syftet med Kumla Mot Narkotika är att barn och ungdomars uppväxt i Kumla kommun 

skall vara fri från alkohol och narkotika. Verksamheten innehåller uppsökande och 

förebyggande arbete mot alkohol och narkotika. Arbetet ska leda till att nyrekryteringen 

till narkotikamissbruk minskar.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.  
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Kommunstyrelsen 2012-10-03 § 119 Dnr KS 2012/444 

Anmälan av delegationsbeslut kommunstyrelsen 2012 

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 30 augusti till 27 september. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen lägger delegationsmeddelandena till handlingarna. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger delegationsmeddelandena till handlingarna. 
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Kommunstyrelsen 2012-10-03 § 120 Dnr KS 2012/860 

Befolkningsprognos 2012 

Ärendebeskrivning 

Kommunledningskontoret har utarbetat förslag till befolkningsprognos för Kumla 

kommun bestående av kommunprognos för perioden 2012-2017, med en utblick 2018-

2025. 

 

 

Arbetsutskottet behandlar ärendet vid sitt sammanträde under budgetveckan. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen antar befolkningsprognosen 2012-2017, med en utblick 2018-2025. 

 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antar befolkningsprognosen 2012-2017, med en utblick 2018-2025. 
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Kommunstyrelsen 2012-10-03 § 121 Dnr KS 2012/347 

Månadsrapporter kommunstyrelsen jan-aug 

Ärendebeskrivning 

Kommunledningskontoret har upprättat en ekonomisk kommunövergripande 

månadsrapport med vissa volym- och verksamhetsmått. I rapporten ingår även 

månadsrapportering på nämndnivå för perioden januari-augusti. 

 

Arbetsutskottet behandlar ärendet vid sitt sammanträde under budgetveckan. 

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 2012-10-03 § 122 Dnr KS 2012/538 

Svar på motion från folkpartiet gällande särskilt boende för 
unga med funktionshinder 

Ärendebeskrivning 

Folkpartiet Liberalerna lämnade in en motion gällande boende för unga med 

funktionshinder. Motionen yrkar på att Kumla kommun ska ordna ett boende som är 

speciellt anpassat för unga vuxna. 

 

Socialnämnden fick av kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-05-29 i uppdrag att ta 

fram ett förslag på yttrande. 

 

Socialförvaltningen ha tagit fram ett förslag på yttrande.  

Av yttrandet framgår att socialnämnden har redan har beslutat om åtgärder för att 

förbättra boendesituationen för den aktuella målgruppen.  

 

Arbetsutskottet behandlar ärendet vid sitt sammanträde under budgetveckan. 

 
Socialnämndens förslag till beslut  
 

Kommunfullmäktige 

 

1. antar förslag till yttrande, 

 

2. anser motionen som besvarad.  

 

Arbetsutskottets behandling 

Christina Örnebjär (FP) yrkar bifall till motionen. Lennart Eriksson (S) yrkar bifall till 

socialnämndens förslag till beslut. 

 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer Christina Örnebjärs (FP) bifallsyrkande till motionen mot Lennart 

Erikssons (S) bifallsyrkande till socialnämndens förslag till beslut mot varandra. 

 

Ordföranden finner att Lennart Erikssons (S) bifallsyrkande till socialnämndens förslag 

till beslut vinner majoritet. 
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Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

 

Reservation 
Christina Örnebjär (FP) och Mats Hellgren (M) reserverar sig till förmån för Christina 

Örnebjärs (FP) bifallsyrkande till motionen. 

 

Kommunstyrelsens behandling 

Christina Örnebjär (FP) yrkar bifall till motionen. Lennart Eriksson (S) yrkar bifall till 

socialnämndens förslag till beslut. 

 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer Christina Örnebjärs (FP) bifallsyrkande till motionen mot Lennart 

Erikssons (S) bifallsyrkande till socialnämndens förslag till beslut mot varandra. 

 

Ordföranden finner att Lennart Erikssons (S) bifallsyrkande till socialnämndens förslag 

till beslut vinner majoritet. 

 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige 

 

1. antar förslag till yttrande, 

 

2. anser motionen som besvarad.  

 

Reservation 
Christina Örnebjär (FP), Mats Hellgren (M), och Carina Riberg (MP) reserverar sig till 

förmån för Christina Örnebjär (FP) bifallsyrkande till motionen. 
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Kommunstyrelsen 2012-10-03 § 123 Dnr KS 2012/198 

Svar på motion från moderaterna angående övergångsställe vid 
gamla vägen/E3:an 

Ärendebeskrivning 

Inkommen motion från moderaterna den 24 februari 2012. I motionen yrkar motionären 

att  

 

- omedelbart genomföra åtgärder för att temporärt öka trafiksäkerheten i området. 

 

- omedelbart tillsätta en utredning och därefter skyndsamt vidtaga åtgärder för att skapa  

  säkra övergångar för dem som på grund av studier eller arbete behöver passera gamla  

  E3:an. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav den 27 mars 2012 miljö- och byggnadsnämnden i 

uppdrag att yttra sig över motionen. 

 

Utredningssekreterare Caroline Fornbrant och förvaltningschef Christina Gustavsson 

har upprättat förslag till yttrande. Av yttrandet framgår bland annat att ett antal 

trafiksäkerhetshöjande åtgärder har genomförts eller planeras utmed det aktuella 

vägavsnittet, att det sedan tidigare finns säkra sätt att ta sig över vägen (tunnel vid 

Hantverkarebacken och Gamla vägen) samt att det är svårt att styra människors 

beteenden. 

 

Miljö- och byggnadsnämndens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige  

 

1. antar yttrandet  

 

2. anser motionen besvarad. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige  

 

1. antar yttrandet  

 

2. anser motionen besvarad. 
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Kommunstyrelsen 2012-10-03 § 124 Dnr KS 2012/842 

Nerikes Brandkår - Delårsbokslut per 2012-07-31 

Ärendebeskrivning 

Nerikes brandkår har inkommit med delårsbokslut för perioden 2012-01-01 till 2012-

07-31. 

 

Arbetsutskottet behandlar ärendet vid sitt sammanträde under budgetveckan. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner delårsbokslut för Nerikes brandkår. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige godkänner delårsbokslut för Nerikes brandkår. 
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Kommunstyrelsen 2012-10-03 § 125 Dnr KS 2010/554 

Avtal mellan Kumla kommun och Sakab AB 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen godkände 2010-09-08 avtalet – SAKAB AB. I beslutet framgår att 

”Avtalet mellan Kumla kommun och SAKAB AB har träffats som avser en 

tidsbegränsad avsiktsförklaring rörande överförande av ansvar för sluttäckning av 

deponi inom fastigheten Kumla Kvarntorp 6:1 samt villkor för att förvärva mark med 

flera frågor.” (Obs att fastigheten som avses är Kumla Kvarntorp 1:5.) 

Avsiktsförklaringen var begränsad till sex månader i tid. Efter en förlängning har 

avsiktsförklaringen avseende juridisk bindningstid löpt ut.  

 

Arbetsutskottet behandlar ärendet vid sitt sammanträde under budgetveckan. 

Bilagor till ärendet delas ut vid kommunstyrelsens sammanträde den 3 oktober.  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. SAKAB ges möjligheter att köpa 76 710 kvadratmeter industrimark i Kvarntorp för  

    3 719 150 kronor, köpeavtal bifogas i bilaga 1, 

 

2. SAKAB övertar kommunens ansvar för täckning av Östersätterdeponin enligt  

    Länsstyrelsens beslut. Kumla kommun ersätter SAKAB för detta arbete med  

   1 000 000 kronor, denna summa avräknas från SAKAB:s köp av industrimark i  

   punkt 1, 

 

3. SAKAB ges en femårig option på ytterligare 22 000 kvadratmeter mark till priset av  

    70 kronor per kvadratmeter angivet i 2012 års prisnivå, optionsrätten fastställs i  

    köpeavtal som bifogas i bilaga 1, 

   

4. SAKAB ges möjlighet att under en 15 års period arrendera området för deponin  

    liksom del av det återfyllda Östersätterbrottet. Arrendet förutsätter att Mark- och  

    Miljödomstolen godkänner att SAKAB får fylla ut området. Arrendeavtal se bilaga 2, 

 

5. SAKAB ges rättigheter och skyldigheter att årligen lägga material motsvarande   

    5 000 kubikmeter friklassade massor på Kvarntorpshögen under perioden 2013-2017.  

    SAKAB ska placera dessa på av kommunen anvisad plats och ansvara för transport-  

    och utläggningskostnader. 

 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 
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Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. SAKAB ges möjligheter att köpa 23 059 kvadratmeter industrimark i Kvarntorp för  

    1 614 130 kronor, köpeavtal bifogas i bilaga 1, 

 

2. ger SAKAB option att inom 5 år från tillträdesdagen förvärva ytterligare ca 55 000  

    kvm mark A2 samt D till ett pris av 70 kr/kvm samt 30 000 kvm mark i område A1  

    enligt avtalet till en kostnad av 25 kr kvm angivet i 2012 års prisnivå. 

 

3. SAKAB övertar kommunens ansvar för täckning av Östersätterdeponin enligt  

    Länsstyrelsens beslut. Kumla kommun ersätter SAKAB för detta arbete med  

   1 000 000 kronor, denna summa avräknas från SAKAB:s köp av industrimark i  

   punkt 1, 

 

4. SAKAB ges en femårig option på ytterligare 22 000 kvadratmeter mark till priset av  

    70 kronor per kvadratmeter angivet i 2012 års prisnivå, optionsrätten fastställs i  

    köpeavtal som bifogas i bilaga 1, 

   

5. SAKAB ges möjlighet att under en 15 års period arrendera området för deponin  

    liksom del av det återfyllda Östersätterbrottet. Arrendet förutsätter att Mark- och  

    Miljödomstolen godkänner att SAKAB får fylla ut området. Arrendeavtal se bilaga 2, 

 

6. SAKAB ges rättigheter och skyldigheter att årligen lägga material motsvarande   

    5 000 kubikmeter friklassade massor på Kvarntorpshögen under perioden 2013-2017.  

    SAKAB ska placera dessa på av kommunen anvisad plats och ansvara för transport-  

    och utläggningskostnader. 
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Kommunstyrelsen 2012-10-03 § 126 Dnr KS 2012/873 

Gemensamt utvecklingsbolag mellan Kumla och Örebro 
kommun 

Ärendebeskrivning 

Under hand har det förts överläggning mellan representanter från Örebro och Kumla 

kommuner om möjligheten att finna samverkansområden inom områden där båda 

kommuner kan vinna fördelar och där det är ekonomiskt lämpligt. I första hand har 

frågan kommit upp kring energifrågor som vindkraft men också inom andra områden av 

samhällsbyggnadskaraktär. Det är naturligt att det är den offentliga verksamheten som 

driver verksamheten eller att det avser offentlig verksamhet men där en samverkan 

kommunerna emellan har goda synergieffekter. 

 

Arbetsutskottet behandlar ärendet vid sitt sammanträde under budgetveckan. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige  

 

1. Antar ovanstående inriktning om att tillsammans med Örebro  

    kommun bilda ett utvecklingsbolag, 

 

2. antar ovanstående inriktning om att tillsammans med Örebro  

    kommun bilda ett vindkraftsbolag,  

 

3. antar ovanstående inriktning om att tillsammans med Örebro  

    kommun samordna de två kommunernas stadsnät, 

 

4. ger kommundirektören i uppdrag att verka för att  

    bolagsordning och ägardirektiv framtas tillsammans med  

    Örebro kommun för de tre bolagen. 

 

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet överlåter beslut i ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens behandling 

Per Holm,(KD) och Jan Engman yrkar enligt bilaga 3. 

Christina Örnebjär (FP) yrkar enligt bilaga 4. 

Mats Hellgren (M) yrkar enligt bilaga 5. 

Lennart Eriksson (S) yrkar bifall till förslag till beslut. 
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Propositionsordning 
Ordföranden ställer Per Holms (KD), Mats Hellgrens (M) och Christina Örnebjärs (FP) 

yrkanden enligt bilaga 3,4 och 5 mot Lennart Erikssons (S) yrkande om bifall till förslag 

till beslut mot varandra. Ordföranden finner att Lennart Erikssons (S) yrkande om bifall 

till förslag till beslut vinner majoritet. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige  

 

1. Antar ovanstående inriktning om att tillsammans med Örebro  

    kommun bilda ett utvecklingsbolag, 

 

2. antar ovanstående inriktning om att tillsammans med Örebro  

    kommun bilda ett vindkraftsbolag,  

 

3. antar ovanstående inriktning om att tillsammans med Örebro  

    kommun samordna de två kommunernas stadsnät, 

 

4. ger kommundirektören i uppdrag att verka för att  

    bolagsordning och ägardirektiv framtas tillsammans med  

    Örebro kommun för de tre bolagen. 

 

Reservation 
Per Holm (KD) och Jan Engman (C) reserverar sig till förmån för sitt yrkande enligt 

bilaga 3. 

Christina Örnebjär (FP) och Carina Riberg (MP) reserverar sig till förmån för sitt 

yrkande enligt bilaga 4. 

Mats Hellgren (M) och Margareta Engman (M) reserverar sig till förmån för sitt 

yrkande enligt bilaga 5. 
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Kommunstyrelsen 2012-10-03 § 127 Dnr KS 2012/865 

Taxor och avgifter nya Djupadalsbadet 

Ärendebeskrivning 

Med anledning av nybyggnationen av Djupadalsbadet har kultur- och 

fritidsförvaltningen arbetat fram förslag till nya taxor och avgifter. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade ärendet till kultur- och 

fritidsförvaltningen för ytterligare beredning 2012-08-28 § 236. 

 

Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram nya taxor för Djupadalsbadet.  

 

 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige  

 

1. godkänner nya taxor och avgifter för Djupadalsbadet, 

 

2. ger kultur- och fritidsnämnden bemyndigande att årligen justera beloppen efter pris  

    och kostnadsutvecklingen. 

 

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet överlåter till kommunstyrelsen att lämna förslag till beslut till 

kommunfullmäktige.  

Kommunstyrelsens behandling 

Stefan Svensson (S) yrkar om förändring av taxor och avgifter för Djupadalsbadet enligt 

bilaga 6. 

Margareta Engman (M) yrkar att avgiften för gymmet stryks enligt bilaga 7. 

Carina Riberg (MP) yrkar om förändring av taxor och avgifter enligt bilaga 8. 

Christina Örnebjär yrkar bifall till Margareta Engmans (M) och Carina Ribergs (MP) 

yrkanden. 

Jan Engman (C) yrkar bifall till Margareta Engmans (M) yrkande om strykning av 

avgiften för gymmet. 
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Propositionsordning 
Ordföranden ställer Stefan Svenssons (S) yrkande omförändring av taxor och avgifter 

enligt bilaga 5 mot Margareta Engmans (M) samt Carina Ribergs (MP) yrkande om 

förändring av taxor och avgifter enligt bilaga 7 och 8 mot varandra. 

Ordföranden finner att Stefan Svenssons (S) yrkande om förändring av taxor och 

avgifter för Djupadalsbadet vinner majoritet.    

 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige 

 

1. antar reviderade taxor och avgifter för Djupadalsbadet,  

 

2. ger kultur- och fritidsnämnden bemyndigande att årligen justera beloppen efter pris  

    och kostnadsutvecklingen. 

 

Reservation 
Carina Riberg (MP), Margareta Engman (M), Christina Örnebjär (FP) och Mats 

Hellgren (M) reserverar sig till förmån för Carina Ribergs (MP) yrkande enligt bilaga 8. 

Carina Riberg (MP), Margareta Engman (M), Christina Örnebjär (FP),Mats Hellgren 

(M), Jan Engman (C) och Per Holm (KD) reserverar sig till förmån för Margareta 

Engmans (M) yrkande om att avgiften för gymmet stryks enligt bilaga 7.  
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Kommunstyrelsen 2012-10-03 § 128 Dnr KS 2011/889 

Förslag till Kumla kommuns Vision "Framtidens Kumla 2025" 

Ärendebeskrivning 

Den 15 november 2010 antog kommunfullmäktige i Kumla budgeten för år 2011. Ett av 

de kommunövergripande målen i den är att under år 2011 ska ett visionsarbete byggd på 

Kumla 25 000 invånare år 2025 genomföras. Arbetet ska leda fram till ett 

visionsdokument för ställningstagande i kommunfullmäktige. 

 

Vision 2025 ska vara det dokument som övriga planer och mål utgår ifrån och 

harmoniseras med för att skapa en större enhetlighet och tydligare riktning för 

kommunens arbete. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar "Framtidens Kumla år 2025". 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut.  

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige antar "Framtidens Kumla år 2025". 
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Kommunstyrelsen 2012-10-03 § 129 Dnr  

Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 

Ärendebeskrivning 

Redovisning av kommunstyrelsens arbetsutskott  protokoll den 18 september 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen lägger protokollet till handlingarna.  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger protokollet till handlingarna.  
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Kommunstyrelsen 2012-10-03 § 130 Dnr KS 2011/318 

Erbjudande om särskild avtalspension 

Ärendebeskrivning 

Enligt det kollektiva pensionsavtalet för arbetstagare hos kommunala arbetsgivare, 

KAP-KL,  kan en arbetsgivare och en arbetstagare träffa enskild överenskommelse om 

så kallad särskild avtalspension.  

Som en åtgärd för att nå reduceringskravet på 3,2 mnkr, föreslår personalchef Ulla 

Lundholm och kommundirektör Annika Hallberg, att ett  antal av förvaltningarnas 

administrativa personal erbjuds särskild avtalspension. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige ianspråktar 2 260 tkr av kommunens rörelsekapital till särskild 

avtalspension, detta medför att kommunens förväntade överskott för år 2012 minskar i 

motsvarande grad. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige ianspråktar 2 260 tkr av kommunens rörelsekapital till särskild 

avtalspension, detta medför att kommunens förväntade överskott för år 2012 minskar i 

motsvarande grad. 

 
 

 

 


