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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2012-10-31 § 131 Dnr KS 2012/347 

Månadsrapporter kommunstyrelsen jan-sep 

Ärendebeskrivning 

Kommunledningskontoret har upprättat en ekonomisk kommunövergripande 

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

månadsrapportering på nämndnivå för perioden januari-sep. 

 

Arbetsutskottet behandlar ärendet vid sitt sammanträde den 30 oktober. 

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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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2012-10-31 § 132 Dnr KS 2012/921 

Styrmodell Kumla kommun 

Ärendebeskrivning 

Kommunens styrning bygger på en målkedja med tre nivåer – vision, politiska 

målsättningar inom strategiska områden samt målvärdessatta uppföljningsmått.  

Kommunfullmäktigemålen och de nämndspecifika uppföljningsmåtten bildar 

tillsammans en helhet som bidrar till att visionen för Kumla uppnås. Målen för 

kommunfullmäktige ska vara uppföljningsbara och nämndernas uppföljningsmått ska 

vara mätbara. Samtliga mål ska vara av betydelse för god ekonomisk hushållning och de 

ska balanseras mot varandra  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen  

 

1. uppdrar till kommunledningskontoret att arbeta vidare med intentionerna i redovisad  

    rapport, 

  

2. tillämpa valda delar av förslag till nytt styrsystem redan i KF-budgeten för 2013, 

 

3. fullt ut integrera målstyrningsarbetet i budgetprocessen inför 2014.  

 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen  

 

1. uppdrar till kommunledningskontoret att arbeta vidare med intentionerna i redovisad  

    rapport, 

  

2. tillämpa valda delar av förslag till nytt styrsystem redan i KF-budgeten för 2013, 

 

3. fullt ut integrera målstyrningsarbetet i budgetprocessen inför 2014.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2012-10-31 § 133 Dnr KS 2012/368 

Barnbokslut 2011 - Samtliga nämnder 

Ärendebeskrivning 

Kommunledningskontoret har upprättat underlag till barnbokslut 2011 för samtliga 

nämnder i kommunen. 

 

Arbetsutskottet återremitterade ärendet till kultur- och fritidsnämnden för komplettering 

vid sitt sammanträde den 28 augusti § 208. 

 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av barnbokslut för 2011.  

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens behandling 

Annica Moberg (S) yrkar att det ges ut en populärbilaga om vilka insatser som 

kommunen gör för kommunens barn och unga. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen  

 

1. godkänner redovisningen av barnbokslut för 2011, 

 

2 uppdrar till kommunledningskontoret att ta fram förslag på populär utgåva av insatser  

   som gjorts för barn och unga i kommunen.  
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Kommunstyrelsen 2012-10-31 § 134 Dnr KS 2012/919 

Förvärv av Hovslagaren 25 

Ärendebeskrivning 

Köpekontrakt har upprättas där Kumla kommun köper fastigheten Kumla Hovslagaren 

25 med adress Tallbogatan 1. Fastigheten är bebyggd med en friliggande villa. 

Köpesumman uppgår till 1 800 000 kr. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen 

 

1. godkänner köpekontraktet gällande köp av fastigheten Kumla Hovslagaren 25, 

 

2. anslår 1 800 000 kr i investeringsbudgeten för kommunstyrelsen för ovanstående   

    fastighetsköp. 

 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen 

 

1. godkänner köpekontraktet gällande köp av fastigheten Kumla Hovslagaren 25, 

 

2. anslår 1 800 000 kr i investeringsbudgeten för kommunstyrelsen för ovanstående   

    fastighetsköp. 
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2012-10-31 § 135 Dnr KS 2012/790 

Svar på medborgarförslag- Övergångsställe vid 
busshållplatsen på Magasinsgatan 

Ärendebeskrivning 

Catarina Widström Häkkinen föreslår, i medborgarförslag inlämnat den 27 augusti 

2012, att det målas upp ett övergångsställe vid busshållplatsen på Magasinsgatan. 

 

Kommunfullmäktige har, den 17 september 2012, överlämnat medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för besvarande. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har, den 18 september 2012, uppdragit åt tekniska 

kontoret att lämna förslag till yttrande. 

 

Tekniska kontoret har, den 12 oktober 2012, lämnat förslag till yttrande. 

 

Av yttrandet framgår att kommunen hittills inte har ansett att det har funnits skäl för att 

måla upp ett övergångsställe eller för att anlägga en säker gångpassage vid hållplatsen 

men om trafikintensiteten tilltar måste en förnyad bedömning göras.  

 

Kommunen håller på att inrätta s.k. 30-områden. Där sätts högsta tillåtna hastighet till 

30 km/tim. Magasinsgatan ingår i ett sådant område och högsta tillåtna hastighet 

kommer därför att sänkas till 30 km/tim inom kort.     

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen 

 

1. antar yttrandet, 

 

2. avslår medborgarförslaget. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen 

 

1. antar yttrandet, 

 

2. avslår medborgarförslaget. 
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Kommunstyrelsen 2012-10-31 § 136 Dnr KS 2012/840 

Ny delegationsordning för kommunstyrelsen 2012 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunallagen 6 kap 33 § får en nämnd uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller 

ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst 

ärende eller en viss grupp av ärenden. 

 

Kommunledningskontoret fick i uppdrag att se över kommunstyrelsens 

delegationsordning och kommunjurist Kristin Edström har arbetat fram en ny 

delegationsordning. 

 

Senaste revideringen av nuvarande delegationsordning fattades beslut om på 

kommunstyrelsen de 5 oktober 201, § 125 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen antar ny delegationsordning för kommunstyrelsen. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antar ny delegationsordning för kommunstyrelsen. 
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Kommunstyrelsen 2012-10-31 § 137 Dnr KS 2010/695 

Delegering arbetsmiljö 

Ärendebeskrivning 

Arbetsmiljöuppgifter ska vara tydliga och fördelas till chefer och arbetsledare så långt ut 

i verksamheterna som möjligt. För att arbetsmiljöfördelningen ska vara giltig och 

innefatta alla med arbetsmiljö- och verksamhetsansvar, både politiker och tjänstemän, 

föreslås ett förtydligande av fördelningsordningen enligt bifogat dokument.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen antar fördelningsordningen för arbetsmiljöuppgift. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut.  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antar fördelningsordningen för arbetsmiljöuppgift. 
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Kommunstyrelsen 2012-10-31 § 138 Dnr KS 2012/932 

Namnsättning av området i anslutning till den nya sjöarna och 
badhuset. 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden har delegation från kommunfullmäktige att besluta om 

namn på gator, allmänna platser, bostadsområden m m. Namnförslag ska skickas på 

remiss till kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden. Beslut om namnsättning 

tas i miljö- och byggnadsnämnden med namnsättningsgruppens förslag och 

remissyttranden som beslutsunderlag. 

 

Svar på remiss angående namnsättning av området i anslutning till den nya sjöarna och 

badhuset. behöver vara miljö- och byggnadsförvaltningen tillhanda senast 20 november 

om beslut ska kunna tas på miljö- och byggnadsnämnden 12 december 2012. 

 

Arbetsutskottet behandlar ärendet vid sitt sammanträde den 30 oktober.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen har inget att erinra om de föreslagna namnförslagen. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut.  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen har inget att erinra om de föreslagna namnförslagen. 
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Kommunstyrelsen 2012-10-31 § 139 Dnr KS 2011/1124 

Förlängning av giltighetstiden för undersökningstillståndet 
Kvarntorp nr 5 i Hallsbergs och Kumla kommuner, Örebro län 

Ärendebeskrivning 

Bergsherren har beviljat Svenska skifferoljeaktiebolaget förlängning av giltighetstiden 

till och med den 14 september 2015 för undersökningstillståndet Kvarntorp nr 5. 

 

Överklagan ska vara inlämnad 3 veckor efter att Kumla kommun fick beslutet tillhanda. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens ordförande att lämna in överklagan 

om förlängd giltighetstid för undersökningstillstånd.  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens ordförande att lämna in överklagan 

om förlängd giltighetstid för undersökningstillstånd.  
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Kommunstyrelsen 2012-10-31 § 140 Dnr KS 2011/1125 

Förlängning av giltighetstiden för undersökningstillståndet 
Bresätter nr 1 i Hallsbergs och Kumla kommuner, Örebro län 

Ärendebeskrivning 

Bergsherren har beviljat Svenska skifferoljeaktiebolaget förlängning av giltighetstiden 

till och med den 14 september 2015 för undersökningstillståndet Bresätter nr 1. 

 

Överklagan ska vara inlämnad 3 veckor efter att Kumla kommun fick beslutet tillhanda. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens ordförande att lämna in överklagan 

om förlängd giltighetstid för undersökningstillstånd.  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens ordförande att lämna in överklagan 

om förlängd giltighetstid för undersökningstillstånd.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
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Kommunstyrelsen 2012-10-31 § 141 Dnr KS 2012/770 

Förslag till sammanträdestider 2013 - januari 2014 

Ärendebeskrivning 

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till sammanträdestider för 

kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess arbetsutskott för 2013 samt januari 

2014. 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet 

 

1. godkänner för sin del de föreslagna sammanträdestiderna, 

 

2. överlåter till kommunstyrelsen att för sin del godkänna de föreslagna tiderna 

 

3. överlåter till kommunfullmäktige att för sin del godkänna de föreslagna tiderna samt  

    beslutar att kungörelse om tid och plats för sammanträdena förutom att anslås på  

    kommunens anslagstavla införs i tidningarna Nerikes Allehanda, Länsposten och  

    Kumlanytt, samt publiceras på kommunens hemsida. 

 

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet 

 

1. överlåter till kommunstyrelsen att för sin del godkänna de föreslagna tiderna 

 

2. överlåter till kommunfullmäktige att för sin del godkänna de föreslagna tiderna samt  

    beslutar att kungörelse om tid och plats för sammanträdena förutom att anslås på  

    kommunens anslagstavla införs i tidningarna Nerikes Allehanda, Länsposten och  

    Kumlanytt, samt publiceras på kommunens hemsida. 

 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommun styrelsen överlåter till kommunfullmäktige att för sin del godkänna de 

föreslagna tiderna samt beslutar att kungörelse om tid och plats för sammanträdena 

förutom att anslås på kommunens anslagstavla införs i tidningarna Nerikes Allehanda, 

Länsposten, Etc och Kumlanytt, samt publiceras på kommunens hemsida. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner de föreslagna tiderna, 
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Kommunstyrelsen 2012-10-31 § 142 Dnr KS 2012/342 

Budget 2013 och ekonomisk plan 2014-2015 

Ärendebeskrivning 

Förslag till budget 2013 och ekonomisk plan 2014-2015 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige 

 

1. antar förslag till budget för år 2013 och flerårsplan 2014-2015, 

 

2. fastställer utdebiteringen för år 2013 till 20:83 kronor per skattekrona, vilket är en  

     höjning med 0:75 kronor. 

 

3. fastställer låneramen för långfristig upplåning till totalt 190 mnkr under år 2013.  

 

4. medger nämnderna rätt att besluta om omdisponeringar av budgeterade medel,  

    kostnader såväl som intäkter, i driftbudgeten inom hela sitt verksamhetsområde.  

    Sådant beslut ska anmälas till kommunstyrelsen. 

 

5. medger nämnderna rätt att besluta om omdispositioner av budgeterade medel i  

    investeringsbudgeten. Sådant beslut ska anmälas till kommunstyrelsen. 

 

6. ger kommunstyrelsen rätt att ombudgetera medel mellan nämndernas nettoramar, så  

    länge det inte påverkar kommunens externa intäkter och kostnader. 

 

Arbetsutskottets behandling 

Mats Hellgren (M) yrkar bifall till moderaternas budgetförslag.  

Lennart Eriksson (S) yrkar bifall till budget för 2013 och flerårsplan 2014-2015.  

Christina Örnebjär (FP) medverkar inte i beslutet med hänvisning till att eget 

budgetförslag inkommer senare. 

 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer Lennart Erikssons(S) bifallsyrkande till budget för 2013 och 

flerårsplan 2014-2015 mot Mats Hellgrens (M) bifallsyrkande till moderaternas 

budgetförslag. 

Ordföranden finner att Lennart Erikssons (S) bifallsyrkande till förslag till beslut vinner 

majoritet. 
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Arbetsutskottets förslag 
Kommunfullmäktige 

 

1. antar förslag till budget för år 2013 och flerårsplan 2014-2015, 

 

2. fastställer utdebiteringen för år 2013 till 20:83 kronor per skattekrona, vilket är en  

     höjning med 0:75 kronor. 

 

3. fastställer låneramen för långfristig upplåning till totalt 190 mnkr under år 2013.  

 

4. medger nämnderna rätt att besluta om omdisponeringar av budgeterade medel,  

    kostnader såväl som intäkter, i driftbudgeten inom hela sitt verksamhetsområde.  

    Sådant beslut ska anmälas till kommunstyrelsen. 

 

5. medger nämnderna rätt att besluta om omdispositioner av budgeterade medel i  

    investeringsbudgeten. Sådant beslut ska anmälas till kommunstyrelsen. 

 

6. ger kommunstyrelsen rätt att ombudgetera medel mellan nämndernas nettoramar, så  

    länge det inte påverkar kommunens externa intäkter och kostnader. 

 

Reservation 
Mats Hellgren (M) reserverar sig till förmån för eget bifallsyrkande. 

 

Kommunstyrelsens behandling 

Christina Örnebjär (FP) yrkar bifall till folkpartiets budgetförslag. 

Mats Hellgren (M) yrkar bifall till moderaternas budget förslag. 

Katarina Hansson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Per Holm (KD) deltar inte i beslut med hänvisning till att egen budget kommer in vid 

senare tillfälle. 

Jan Engman (C) deltar inte i beslut med hänvisning till att egen budget kommer in vid 

senare tillfälle. 

Mats Gunnarsson (MP) deltar inte i beslut med hänvisning till att egen budget kommer 

in vid senare tillfälle. 

 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer Katarina Hanssons (S) bifallsyrkande till förslag till beslut mot 

Mats Hellgrens (M) och Christina Örnebjärs (FP) bifallsyrkande till egna budgetförslag. 

Ordföranden finner att Katarina Hanssons (S) bifallsyrkande vinner majoritet. 
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Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige 

 

1. antar förslag till budget för år 2013 och flerårsplan 2014-2015, 

 

2. fastställer utdebiteringen för år 2013 till 20:83 kronor per skattekrona, vilket är en  

     höjning med 0:75 kronor. 

 

3. fastställer låneramen för långfristig upplåning till totalt 190 mnkr under år 2013.  

 

4. medger nämnderna rätt att besluta om omdisponeringar av budgeterade medel,  

    kostnader såväl som intäkter, i driftbudgeten inom hela sitt verksamhetsområde.  

    Sådant beslut ska anmälas till kommunstyrelsen. 

 

5. medger nämnderna rätt att besluta om omdispositioner av budgeterade medel i  

    investeringsbudgeten. Sådant beslut ska anmälas till kommunstyrelsen. 

 

6. ger kommunstyrelsen rätt att ombudgetera medel mellan nämndernas nettoramar, så  

    länge det inte påverkar kommunens externa intäkter och kostnader. 

 

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

bifallsyrkande. 

Christina Örnebjär (FP) reserverar sig till förmån för eget bifallsyrkande.  
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Kommunstyrelsen 2012-10-31 § 143 Dnr KS 2012/786 

Svar på medborgarförslag - Rondell vid fyrvägsstoppet 
Mossbanegatan 

Ärendebeskrivning 

Sophia Lindberg föreslår, i medborgarförslag inlämnat den 27 augusti 2012, att en 

rondell anläggs vid fyrvägsstoppet vid Mossbanegatan / Västra Drottninggatan på grund 

av att fordon framförs i höga hastigheter helgnätter på Mossbanegatan. 

 

Kommunfullmäktige har, den 17 september 2012, översänt medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har, den 18 september, uppdragit åt tekniska kontoret 

att lämna förslag till yttrande. 

 

Tekniska kontoret har, den 15 oktober, lämnat förslag till yttrande. 

Av yttrandet framgår att Kumla kommun efter att medborgarförslaget inlämnats har 

informerat polisen om trafiksituationen på Mossbanegatan. Om privatpersoner som 

bevittnar dessa buskörningar ringer polisen direkt kan en patrull dirigeras om till 

Mossbanegatan.  

 

Det är polisiära insatser som måste till för att dessa körningar ska kunna stoppas. En 

cirkulationsplats är ingen lösning på problemet; den skulle inte hindra de fordonsförare 

som idag kör ovarsamt på Mossbanegatan från att fortsätta att köra i samma stil på den 

raksträcka som är belägen norr om korsningen.      

 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige 

 

1. antar yttrandet, 

 

2. avslår medborgarförslaget. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige 

 

1. antar yttrandet, 

 

2. avslår medborgarförslaget. 
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Kommunstyrelsen 2012-10-31 § 144 Dnr  

Anmälan av arbetsutskottets protokoll 

Ärendebeskrivning 

Protokoll från arbetsutskottets sammanträde den 23 oktober.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen lägger protokollet till handlingarna.  

 
 

 

 


