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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2013-04-03 § 43 Dnr KS 2012/812 

Medborgarförslag - Reklam på lyktstolpar 

Ärendebeskrivning 

XX föreslår, i medborgarförslag inlämnat den 8 september 2012, att kommunen placerar 

ut informationsskyltar på vissa belysningsstolpar utmed körbanan kring torget samt på 

Södra Kungsvägen. 

 

Kommunfullmäktige har, den 17 september, överlämnat medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för besvarande. 

 

Ett yttrande över medborgarförslaget har lämnats den 20 mars 2013. 

 

Av yttrandet framgår att förslaget om att informera om evenemang genom skyltning på 

belysningsstolpar är intressant, det skulle bli ett nytt sätt att nå invånare och besökare på 

och bör undersökas närmare. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen  

 

1. antar yttrandet, 

 

2. anser att medborgarförslaget därmed är besvarat, 

 

3. beslutar att låta utföra en undersökning av lämpliga sträckningar och 

belysningsstolpar. 

 

Arbetsutskottets behandling 

Yrkanden 
Katarina Hansson (S) föreslår  

 

1. att den i punkt 3 föreslagna undersökning kompletteras med uppdraget att ta fram 

förslag på vem som ska administrera, organisera och i så fall genomföra det praktiska 

arbetet med skyltning på lyktstolpar, samt 

 

2. att kommunstyrelsen tydliggör att det är de centrala delarna av Kumla som är aktuella 

för skyltning på lyktstolpar. 
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Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen  

 

1. antar yttrandet, 

 

2. anser att medborgarförslaget därmed är besvarat, 

 

3. beslutar att låta utföra en undersökning av lämpliga sträckningar och 

belysningsstolpar, 

 

4. kompletterar undersökningen med uppdraget att ta fram förslag på vem som ska 

administrera, organisera och i så fall genomföra det praktiska arbetet med skyltning på 

lyktstolpar, samt 

 

5. tydliggör att det är de centrala delarna av Kumla som är aktuella för skyltning på 

lyktstolpar. 

Kommunstyrelsens behandling 

Yrkanden 
Annica Moberg (S) föreslår att punkt 3 kompletteras med att uppdraget går till tekniska 

kontoret. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen 

 

1. antar yttrandet, 

 

2. anser att medborgarförslaget därmed är besvarat, 

 

3. beslutar att låta tekniska kontoret utföra en undersökning av lämpliga sträckningar 

och belysningsstolpar, 

 

4. kompletterar undersökningen med uppdraget att ta fram förslag på vem som ska 

administrera, organisera och i så fall genomföra det praktiska arbetet med skyltning på 

lyktstolpar, samt 

 

5. tydliggör att det är de centrala delarna av Kumla som är aktuella för skyltning på 

lyktstolpar. 
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Kommunstyrelsen 2013-04-03 § 44 Dnr KS 2013/155 

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. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen lägger delegationsbesluten till handlingarna. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger delegationsbesluten till handlingarna. 
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Kommunstyrelsen 2013-04-03 § 45 Dnr  

Valärende 

Ärendebeskrivning 

I december 2012 fattade kommunstyrelsen bland annat beslut om att godkänna Lennart 

Erikssons (S) avsägelse gällande ordförande i Brottsförebyggande rådet (BRÅ) och 

välja Katarina Hansson (S) till ny ordförande. 

 

Katarina Hansson var tidigare vice ordförande i BRÅ. Kommunstyrelsen har att utse ny 

vice ordförande i BRÅ. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen utser Annica Moberg (S) till ny vice ordförande i Brottsförebyggande 

rådet. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen utser Annica Moberg (S) till ny vice ordförande i Brottsförebyggande 

rådet. 
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Kommunstyrelsen 2013-04-03 § 46 Dnr KS 2013/425 

Månadsrapporter till kommunstyrelsen januari och februari 

Ärendebeskrivning 

Ekonomiavdelningen har upprättat månadsrapport till kommunstyrelsen för samtliga 

nämnder och förvaltningar för januari och februari månad. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner den ekonomiska rapporten. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen godkänner den ekonomiska rapporten. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner den ekonomiska rapporten. 
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Kommunstyrelsen 2013-04-03 § 47 Dnr KS 2013/420 

Delegationsordning för kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 

Med anledning av beslut som kommunfullmäktige fattade på sitt sammanträde i mars, 

gällande bland annat ny finanspolicy och reviderade regler för politiska lärlingar 

behöver fullmäktige fatta beslut om revidering av delegationsordning för 

kommunstyrelsen. 

 

T f administrativ chef Kristin Edström har den 26 mars lämnat förslag till ny 

delegationsordning. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner förslag till ny delegationsordning. 

Arbetsutskottets behandling 

Kommunstyrelsen godkänner förslag till ny delegationsordning. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner förslag till ny delegationsordning. 
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Kommunstyrelsen 2013-04-03 § 48 Dnr KS 2013/261 

Undertecknande av handlingar 

Ärendebeskrivning 

I och med att kommunstyrelsens presidium har förändrats och ny kommundirektör 

respektive personalchef har tillförordnats behöver ändring göras i det tidigare beslutet 

kring vem som undertecknar kommunstyrelsens utgåendeskrivelser samt kontrakt, låne- 

och borgensförbindelser, fullmakter och andra liknande handlingar. 

 

Kommunledningskontoret har den 25 mars lämnat förslag till förändringar. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen 

  

1. uppdrar åt kommunalrådet Katarina Hansson med kommunalrådet Annica Moberg 

eller oppositionsrådet Mats Hellgren som ersättare och med kontrasignering av t f 

kommundirektör Ulla Lundholm eller t f personalchef Malin Holm eller ekonomichef 

Johan Hultgren underteckna från kommunstyrelsen och dess utskott utgående skrivelser 

samt kontrakt, låne- och borgensförbindelser, fullmakter och andra liknande handlingar, 

 

2. beslutar att handlingar avseende placering av likvida medel, lån och borgen, som 

enligt delegationsordning för kommunstyrelsen beslutas av ekonomichefen med 

controllern som ersättare, undertecknas av ekonomichef Johan Hultgren med controller 

Johan Carsbrant som ersättare, 

 

3. uppdrar åt näringslivsdirektör Thage Arvidsson med t f kommundirektör Ulla 

Lundholm som ersättare att underteckna köpebrev vid förvärv och försäljning av 

fastighet som beslutas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen 

  

1. uppdrar åt kommunalrådet Katarina Hansson med kommunalrådet Annica Moberg 

eller oppositionsrådet Mats Hellgren som ersättare och med kontrasignering av t f 

kommundirektör Ulla Lundholm eller t f personalchef Malin Holm eller ekonomichef 

Johan Hultgren underteckna från kommunstyrelsen och dess utskott utgående skrivelser 

samt kontrakt, låne- och borgensförbindelser, fullmakter och andra liknande handlingar, 

 

2. beslutar att handlingar avseende placering av likvida medel, lån och borgen, som 

enligt delegationsordning för kommunstyrelsen beslutas av ekonomichefen med 

controllern som ersättare, undertecknas av ekonomichef Johan Hultgren med controller 

Johan Carsbrant som ersättare, 
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3. uppdrar åt näringslivsdirektör Thage Arvidsson med t f kommundirektör Ulla 

Lundholm som ersättare att underteckna köpebrev vid förvärv och försäljning av 

fastighet som beslutas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen 

  

1. uppdrar åt kommunalrådet Katarina Hansson med kommunalrådet Annica Moberg 

eller oppositionsrådet Mats Hellgren som ersättare och med kontrasignering av t f 

kommundirektör Ulla Lundholm eller t f personalchef Malin Holm eller ekonomichef 

Johan Hultgren underteckna från kommunstyrelsen och dess utskott utgående skrivelser 

samt kontrakt, låne- och borgensförbindelser, fullmakter och andra liknande handlingar, 

 

2. beslutar att handlingar avseende placering av likvida medel, lån och borgen, som 

enligt delegationsordning för kommunstyrelsen beslutas av ekonomichefen med 

controllern som ersättare, undertecknas av ekonomichef Johan Hultgren med controller 

Johan Carsbrant som ersättare, 

 

3. uppdrar åt näringslivsdirektör Thage Arvidsson med t f kommundirektör Ulla 

Lundholm som ersättare att underteckna köpebrev vid förvärv och försäljning av 

fastighet som beslutas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
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Kommunstyrelsen 2013-04-03 § 49 Dnr KS 2012/1076 

Uppföljning av handlingsplan för personer med begränsad 
funktionsförmåga 

Ärendebeskrivning 

Det handikappolitiska programmet för 2010-2014 antogs av kommunfullmäktige den 15 

november 2010. Syftet med det handikappolitiska programmet är att kommunen i 

samverkan med de funktionshindrade och deras lokala organisationer ska omsätta FN:s 

konvention om rättigheter för personer med funktionshinder till de förhållanden som 

råder i Kumla kommun.  

 

Det övergripande målet är att göra Kumla till en kommun tillgänglig för alla. 

Handlingsplanen följs upp årligen, de åtgärder som respektive facknämnd ansvarar för 

rapporteras till nämnden. 

 

Utredningssekreterare Madeleine Kivinen har tagit fram ett förslag till 

kommunövergripande sammanställning av åtgärder enligt handlingsplan för 2012. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen antar uppföljningen av handlingsplanen för personer med begränsad 

funktionsförmåga 2012. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen antar uppföljningen av handlingsplanen för personer med begränsad 

funktionsförmåga 2012. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antar uppföljningen av handlingsplanen för personer med begränsad 

funktionsförmåga 2012. 
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Kommunstyrelsen 2013-04-03 § 50 Dnr KS 2012/1075 

Barnbokslut 2012 

Ärendebeskrivning 

En av åtgärderna i åtgärdsplanen i den barn- och ungdomspolitiska handlingsplanen 

antagen av kommunfullmäktige 2005-11-21, § 112 är att upprätta ett barnbokslut. I 

barnbokslutet redovisas till kommunstyrelsen, vilka insatser och aktiviteter som ska 

genomförs av respektive nämnd riktade mot barn och unga. 

 

Syftet med detta barnbokslut är att redovisa de aktiviteter som kommunen genomfört 

riktat mot barn och ungdomar under 2012.  

 

Utredningssekreterare Madeleine Kivinen har tagit fram ett förslag till 

kommunövergripande sammanställning av åtgärder enligt handlingsplan för 2012. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen antar uppföljningen av barnbokslut för 2012. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen antar uppföljningen av barnbokslut för 2012. 

Kommunstyrelsens behandling 

Yrkanden 
Lennart Eriksson (S) föreslår att kommunstyrelsen återremitterar ärendet för 

komplettering med uppgifter om kostnader. 

 

Annica Moberg (S) föreslår att den slutliga redovisningen sker till kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen 

 

1. återremitterar ärendet för komplettering med uppgifter om kostnader, samt 

 

2. beslutar att den slutliga redovisningen ska ske till kommunfullmäktige. 
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Kommunstyrelsen 2013-04-03 § 51 Dnr KS 2013/389 

Kallelse till årsstämma med Kumla Bostäder AB samt 
årsredovisning och granskningsrapport år 2012 

Ärendebeskrivning 

Styrelsen i Kumla Bostäder AB har den 20 mars 2013 inkommit med kallelse till 

årsstämma samt årsredovisning och revisionsberättelse för år 2012. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige ger direktiv till kommunens ombud vid bolagsstämman att 

fastställa resultat- och balansräkning, godkänna styrelsens förslag till disposition av 

årets resultat samt beviljar styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige ger direktiv till kommunens ombud vid bolagsstämman att 

fastställa resultat- och balansräkning, godkänna styrelsens förslag till disposition av 

årets resultat samt beviljar styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. 
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Kommunstyrelsen 2013-04-03 § 52 Dnr KS 2013/386 

Kallelse till årsstämma med Stadsnät i Kumla AB samt 
årsredovisning och granskningsrapport år 2012 

Ärendebeskrivning 

Styrelsen i Stadsnät i Kumla AB har den 20 mars 2013 inkommit med kallelse till 

årsstämma samt årsredovisning och revisionsberättelse för år 2012. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige ger direktiv till kommunens ombud vid bolagsstämman att 

fastställa resultat- och balansräkning, godkänna styrelsens förslag till disposition av 

årets resultat samt beviljar styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige ger direktiv till kommunens ombud vid bolagsstämman att 

fastställa resultat- och balansräkning, godkänna styrelsens förslag till disposition av 

årets resultat samt beviljar styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. 
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Kommunstyrelsen 2013-04-03 § 53 Dnr KS 2013/387 

Kallelse till årsstämma med Kumla Fastigheter AB samt 
årsredovisning och granskningsrapport år 2012 

Ärendebeskrivning 

Styrelsen i Kumla Fastigheter AB har den 20 mars 2013 inkommit med kallelse till 

årsstämma samt årsredovisning och revisionsberättelse för år 2012. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige ger direktiv till kommunens ombud vid bolagsstämman att 

fastställa resultat- och balansräkning, godkänna styrelsens förslag till disposition av 

årets resultat samt beviljar styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige ger direktiv till kommunens ombud vid bolagsstämman att 

fastställa resultat- och balansräkning, godkänna styrelsens förslag till disposition av 

årets resultat samt beviljar styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. 



15 

KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2013-04-03 § 54 Dnr KS 2013/388 

Kallelse till årsstämma med Trakaj AB samt årsredovisning och 
granskningsrapport år 2012 

Ärendebeskrivning 

Styrelsen i Trakaj AB har den 20 mars 2013 inkommit med kallelse till årsstämma samt 

årsredovisning och revisionsberättelse för år 2012. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige ger direktiv till kommunens ombud vid bolagsstämman att 

fastställa resultat- och balansräkning, godkänna styrelsens förslag till disposition av 

årets resultat samt beviljar styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige ger direktiv till kommunens ombud vid bolagsstämman att 

fastställa resultat- och balansräkning, godkänna styrelsens förslag till disposition av 

årets resultat samt beviljar styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. 
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Kommunstyrelsen 2013-04-03 § 55 Dnr KS 2013/395 

Årsredovisning för stiftelsen Nygårdshemmet för 2012 

Ärendebeskrivning 

Stiftelsen Nygårdshemmet har överlämnat årsredovisning för år 2012. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för stiftelsen Nygårdshemmet. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för stiftelsen Nygårdshemmet. 



17 

KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2013-04-03 § 56 Dnr KS 2013/394 

Årsredovisning för Nerikes Brandkår för 2012 

Ärendebeskrivning 

Nerikes Brandkår har överlämnat årsredovisning och revisionsberättelse för 2012. 

 

Enligt bestämmelserna i kommunallagen har fullmäktige i respektive medlemskommun 

att besluta om ansvarsfrihet för förbundsdirektionen. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner Nerikes brandkårs årsredovisning och 

revisionsberättelse för år 2012. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige godkänner Nerikes brandkårs årsredovisning och 

revisionsberättelse för år 2012. 
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Kommunstyrelsen 2013-04-03 § 57 Dnr KS 2013/374 

Ansökan från Kumla kommun om inträde i taxe- och 
avgiftsnämnden samt förslag till nytt reglemente och avtal 

Ärendebeskrivning 

Laxå, Hallsberg, Askersund och Laxå ingår idag i en gemensam taxe- och avgiftsnämnd 

där man hanterar kommunernas taxor och avgifter för äldreomsorgen. Organisatoriskt är 

nämnden placerad i Hallsberg. 

 

Kommunstyrelsen beslutade den 5 december 2012 att ansöka om att ingå i denna 

nämnd. 

 

Taxe- och avgiftsnämnden har den 26 februari behandlat ansökan och beslutat erbjuda 

Kumla kommun att ingå i nämnden från och med den 1 oktober 2013. 

 

För att detta ska vara möjligt krävs att fullmäktige i respektive Hallsberg, Laxå, 

Lekeberg och Askersund godkänner detta. 

 

Vidare krävs att samtliga kommuners fullmäktige godkänner förslag till reglemente och 

avtal. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner 

 

1. förslag till reglemente för taxe- och avgiftsnämnden, samt 

 

2. förslag till avtal för denna nämnd. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige godkänner 

 

1. förslag till reglemente för taxe- och avgiftsnämnden, samt 

 

2. förslag till avtal för denna nämnd. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige godkänner 

 

1. förslag till reglemente för taxe- och avgiftsnämnden, samt 

 

2. förslag till avtal för denna nämnd. 
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Kommunstyrelsen 2013-04-03 § 58 Dnr KS 2013/424 

Anmälan av arbetsutskottets protokoll 

Ärendebeskrivning 

Anmälan av arbetsutskottets protokoll från den 26 februari, samt 5 och 19 mars. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen lägger protokollen till handlingarna. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger protokollen till handlingarna. 
 
 

 

 


