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Beslutande Katarina Hansson (S) Andreas Brorsson (S) §§ 135-

142, 144-152 
 Dan-Åke Moberg (S) § 143 Mats Hellgren (M) 
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Elisabeth Berglund (V) 
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Carina Riberg (MP) 

 Marie Eriksson (S) §§ 135-141, 
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Övriga Ulla Lundholm, 

kommundirektör  

Thomas Hjelmqvist, VD, 

Kumla Bostäder AB 
 Johan Hultgren, ekonomichef Thage Arvidsson, VD, Kumla 

Fastigheter AB 
 Caroline Foglé, 

utredningssekreterare 

 

 
Sekreterare ...................................................... §§ 135-152 
 Lars Claeson  

 
Ordförande ...................................................... 
 Katarina Hansson 

 
Justerare ...................................................... 
 Mats Hellgren 
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

Anslag/Bevis 
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Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen 
  
Sammanträdesdatum 2013-11-06 

 
Datum för uppsättande 2013-11-13 Datum för nedtagande 2013-12-04 

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

Lars Claeson 
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Kommunstyrelsen 2013-11-06 § 135 Dnr KS 2013/652 

Svar på medborgarförslag om att spärra av Götgatan med 
parkeringsförbud under vissa tider och avsnitt för att kunna 
städa parkeringsfickorna 

Ärendebeskrivning 

XX föreslår, i medborgarförslag inlämnat den 13 maj 2013, att kommunen spärrar av 

med parkeringsförbud, växlingsvis, vissa tider och avsnitt, för att kunna städa 

parkeringsfickorna på Götgatan. Han föreslår att kommunen inför som rutin att detta ska 

ske en gång om året. 

 

Kommunfullmäktige överlämnade, den 20 maj, medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för besvarande. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog, den 18 juni, åt tekniska kontoret att lämna 

förslag till yttrande. 

 

Tekniska kontoret lämnade förslag till yttrande den 4 oktober. 

 

Av yttrandet framgår att kommunen under början av oktober kommer att sopa bland 

annat aktuell del av Götgatan. Ett tillfälligt parkeringsförbud träder då i kraft som gäller 

gatuavsnittet ifråga. Information om när gatan sopas ges via skyltning. Kommunen 

kommer att sopa gatan åtminstone en gång per år. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen 

 

1. antar yttrandet, 

 

2. anser att medborgarförslaget därmed är besvarat. 

 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt arbetsutskottet. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen 

 

1. antar yttrandet, 

 

2. anser att medborgarförslaget därmed är besvarat. 
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Kommunstyrelsen 2013-11-06 § 136 Dnr KS 2013/561 

Svar på medborgarförslag om hastighetssänkande åtgärd på 
Svedjegatan 

Ärendebeskrivning 

XX föreslår, i medborgarförslag inlämnat den 29 april 2013, en hastighetsdämpande 

åtgärd på Korstaallén, t.ex. ett gupp kombinerat med vita streck/övergångsställe vid 

korsningen Korstaallén/Svedjegatan. Han föreslår åtgärder även på Svedjegatan samt på 

de övriga gatorna i Korsta byar, t.ex. blomlådor eller suggor eller att gatan förklaras 

som gårdsgata. Vidare undrar han varför inget övergångsställe finns i anslutning till 

guppet vid gång- och cykelpassagen vid Vretgatan. 

 

Kommunfullmäktige överlämnade, den 20 maj, medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för besvarande. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog, den 18 juni, åt tekniska kontoret att lämna 

förslag till yttrande. 

 

Tekniska kontoret lämnade förslag till yttrande den 21 oktober. 

 

Ytor innan gupp slits av inbromsningar/accelerationer och i den ojämnhet som bildas 

kan vatten ansamlas och frysa. Då gång- och cykelpassagen i anslutning till gupp över 

Korstaallén vid Vretgatan kan användas bör kommunen avstå från att anlägga ett gupp 

intill korsningen Korstaallén/Svedjegatan. 

 

Förklaringen till att inget övergångsställe iordningställts vid passagen vid Vretgatan är 

att ett övergångsställe i sig inte tvingar föraren att sänka farten. Det är guppet som 

istället får föraren att hålla en lägre hastighet.  

 

Problemet med att omvandla en bostadsgata till ett gångfartsområde är att förare av 

motordrivna fordon inte kan välja en annan väg. Det gör att gatan måste vara anpassad 

till motorfordonstrafik. Det kan vara svårt att förena med kravet på att gator som är 

gångfartsområde ska vara utformade så att gående kan använda hela ytan. Därmed bör 

kommunen avstå från att införa gångfartsområde på Svedjegatan eller på andra gator i 

Korsta byar.  

 

När det gäller förslaget om blomlådor på Svedjegatan och övriga gator i Korsta byar är 

förslagsställaren välkommen att ta kontakt med tekniska kontoret som då utreder om 

begäran om att få sätta upp blomlåda/-or kan beviljas.  
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen 

 

1. antar yttrandet, och 

  

2. anser att medborgarförslaget därmed är besvarat. 

Arbetsutskottets behandling 

Yrkanden 
Katarina Hansson (S) föreslår att sista meningen i yttrandets sista stycke, "Om 

växtlighet skymmer sikten kan detta anmälas till Kumla kommun, miljö- och 

byggnadsförvaltningen", stryks ur yttrandet. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen 

 

1. antar yttrandet, och 

  

2. anser att medborgarförslaget därmed är besvarat. 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att sista meningen i yttrandets sista stycke, "Om växtlighet 

skymmer sikten kan detta anmälas till Kumla kommun, miljö- och 

byggnadsförvaltningen", stryks ur yttrandet. 

Kommunstyrelsens behandling 

Förslag till yttrande ändrat enligt beslut i arbetsutskottet. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen 

 

1. antar yttrandet, och 

  

2. anser att medborgarförslaget därmed är besvarat. 
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Kommunstyrelsen 2013-11-06 § 137 Dnr KS 2013/1182 

Information om Kumla Bostäder AB:s och Kumla Fastigheter 
AB:s arbete med ränteswapar 

Ärendebeskrivning 

Thomas Hjelmqvist, VD för Kumla Bostäder AB och Thage Arvidsson, VD för Kumla 

Fastigheter AB, informerar om företagens arbete med ränteswapar. En ränteswap är ett 

avtal om byte av ränteflöde under en bestämd tid. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
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Kommunstyrelsen 2013-11-06 § 138 Dnr KS 2013/1219 

Fullmakt till Kumla Bostäder AB att bilda eller förvärva helägt 
dotterbolag 

Ärendebeskrivning 

Stationshotellet i T-län AB, som har drivit stationshotellet i Kumla, har den 5 november 

2013 försatts i konkurs vid Örebro tingsrätt. 

 

Konkursförvaltaren har valt att inte driva hotellet vidare. 

 

Kumla Bostäder AB är ägare till fastigheten som inrymmer hotellet. 

Kommunstyrelsens behandling 

Thomas Hjelmqvist, VD för Kumla Bostäder AB, informerar om den aktuella 

situationen. 

 

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras mellan 17.35 och 17.50. 

 

Yrkanden 
Katarina Hansson (S) föreslår att kommunfullmäktige ger Kumla Bostäder AB fullmakt 

att bilda eller förvärva ett helägt dotterbolag med avsikt att driva hotellet under ett 

övergångsskede. 

Mats Hellgren (M) föreslår att ärendet hänskjuts till ett extra 

kommunstyrelsesammanträde den 18 november. 

Annica Moberg (S) föreslår att ärendet avgöras idag. 

 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer Mats Hellgrens (M) förslag om att ärendet hänskjuts till ett extra 

kommunstyrelsesammanträde den 18 november mot Annica Mobergs (S) förslag att 

ärendet avgöras idag. 

 

Ordföranden finner att ärendet ska avgöras idag. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige ger Kumla Bostäder AB fullmakt att bilda eller förvärva ett helägt 

dotterbolag med avsikt att driva hotellet under ett övergångsskede. 

 

Reservationer 
Mats Hellgren (M), Margareta Engman (M), Berry Keller (M), Christina Örnebjär (FP), 

Per Holm (KD) och Mats Gunnarsson (MP) reserverar sig till förmån för Mats 

Hellgrens förslag. 
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Kommunstyrelsen 2013-11-06 § 139 Dnr KS 2013/155 

Anmälan delegationsbeslut - kommunstyrelsen 2013 

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 2013-11-06 § 140 Dnr KS 2013/1078 

Begäran om ombudgetering av investeringsanslag inom 
budgetram 

Ärendebeskrivning 

Tekniska kontoret önskar göra en ombudgetering inom budgetram gällande VA-

verksamhetens investeringsanslag. Ombudgeteringen avser projekt 1315 Uppgradering 

KUMA och projekt 2317 Inkaluftare utbyte enligt nedanstående. 

  

Uppgraderingen av reningsverkets processdator, KUMA, är färdigställd och det återstår 

332,6 tkr av budgetanslaget. Bytet av inkaluftaren är också färdigt, men då de befintliga 

rören visade sig vara i så dåligt skick att de behövde bytas ut överskred projektet 

budgeten med 293,5 tkr.  

 

Tekniska kontoret önskar därför en ombudgetering av 293,5 tkr från projekt 1315 till 

projekt 2317.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner en ombudgetering av 293,5 tkr från projekt 1315 till 

projekt 2317. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner en ombudgetering av 293,5 tkr från projekt 1315 till 

projekt 2317. 
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Kommunstyrelsen 2013-11-06 § 141 Dnr KS 2013/43 

Dokumenthanteringsplan 

Ärendebeskrivning 

Enligt arkivlagen och det kommunala arkivreglementet är varje myndighet skyldig att 

upprätta en arkivförteckning och dokumenthanteringsplan. En fastställd 

dokumenthanteringsplan gäller även som gallringsplan för verksamheters uppgifter.  

 

Den aktuella dokumenthanteringsplanen antogs 2003 och har reviderats vid några 

tillfällen fram till 2008.  

 

Med anledning av väsentligt förändrade rutiner, framför allt genom den genomgripande 

digitalisering av handlingar och uppgifter som skett de senaste tio åren, behöver 

kommunstyrelsen en ny dokumenthanteringsplan. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen antar förslag till ny dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen. 

Arbetsutskottets behandling 

Yrkanden 
Christina Örnebjär (FP) och Katarina Hansson (S) föreslår att  

 

1. kommunstyrelsen antar förslag till ny dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen,  

 

2. kommunledningskontoret får i uppdrag att informera om vilka delar i planen som 

berör förtroendevalda inklusive en genomgång om diarieföring av handlingar. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen  

 

1. antar förslag till ny dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen, samt 

 

2. ger kommunledningskontoret i uppdrag att informera om vilka delar i planen som 

berör förtroendevalda inklusive en genomgång om diarieföring av handlingar. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen  

 

1. antar förslag till ny dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen, samt 

 

2. ger kommunledningskontoret i uppdrag att informera om vilka delar i planen som 

berör förtroendevalda inklusive en genomgång om diarieföring av handlingar. 
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Kommunstyrelsen 2013-11-06 § 142 Dnr KS 2011/1133 

Ansökan om bidrag för byte av yttertak Hardemo bygdegård 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens beslutade den 4 april 2012, §50, att bevilja Hardemo 

Bygdegårdsförening ett bidrag om 120 tkr för byte av yttertak på Hardemo bygdegård. 

Motivet till ansökan är att föreningen tillhandahåller samlingslokaler för medborgarna 

och föreningslivet. En förutsättning för bidraget var att Boverket delfinansierade 

projektet. 

 

Boverket har i beslut den 20 maj 2013 beviljat föreningen stöd med 200 tkr. Kumla 

kommun ska därför betala ut sin del av bidraget. Ekonomiavdelningen föreslår att 

finansiering sker från kommunstyrelsens anslag för oförutsett. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att finansiering av bidrag till Hardemo Bygdegårdsförening 

sker genom att 120 tkr ianspråktas från kommunstyrelsens anslag för oförutsett. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens behandling 

Jäv 
Lennart Eriksson (S) anmäler jäv och lämnar sammanträdeslokalen. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att finansiering av bidrag till Hardemo Bygdegårdsförening 

sker genom att 120 tkr ianspråktas från kommunstyrelsens anslag för oförutsett. 
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Kommunstyrelsen 2013-11-06 § 143 Dnr KS 2013/96 

Försäljning av del av fastigheten Kumla Sånnersta 2:3 
(Sånnersta 4:14) 

Ärendebeskrivning 

I juni 2012 förvärvade kommunen fastigheten Sånnersta 2:3 belägen öster om 

Brånstavägen för en köpesumma om 3 950 000 kr, KF 2012-01-24, § 2.  

Fastigheten förvärvades på grund av att den ligger inom kommunens framtida 

utbyggnad av Brånsta-Sånnerstaområdet. Kvarvarande bostadhus med lämplig gårdsbild 

ska enligt fullmäktiges beslut säljas.   

 

Kontrakt har nu upprättats där kommunen säljer den avstyckade fastigheten Kumla 

Sånnersta 4:14 med adress Sånnersta 114 till XX. Tomtarealen är 4 915 kvm och 

köpesumman uppgår till 1 925 000 kr. Försäljningen har ombesörjts av Svensk 

Fastighetsförmedling. 

 

Kontraktet gäller under förutsättning att det godkänns av kommunstyrelsen. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

 

1. godkänna kontraktet avseende försäljning av fastigheten Kumla Sånnersta 4:14, samt 

 

2. budgetera en inkomst om 1 925 000 kr i investeringsbudgeten för kommunstyrelsen 

för ovanstående fastighetsförsäljning. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att  

 

1. godkänna kontraktet avseende försäljning av fastigheten Kumla Sånnersta 4:14, samt 

 

2. budgetera en inkomst om 1 925 000 kr i investeringsbudgeten för kommunstyrelsen 

för ovanstående fastighetsförsäljning. 

Kommunstyrelsens behandling 

Jäv 

Andreas Brorson (S) anmäler jäv och lämnar sammanträdeslokalen. 



13 

KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

 

1. godkänna kontraktet avseende försäljning av fastigheten Kumla Sånnersta 4:14, samt 

 

2. budgetera en inkomst om 1 925 000 kr i investeringsbudgeten för kommunstyrelsen 

för ovanstående fastighetsförsäljning. 
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Kommunstyrelsen 2013-11-06 § 144 Dnr KS 2013/1169 

Förvärv av fastigheten Kumla Hovslagaren 27, Tallbogatan 3 

Ärendebeskrivning 

Köpekontrakt har upprättats där Kumla kommun köper fastigheten Kumla Hovslagaren 

27, Tallbogatan 3. Köpesumman uppgår till 1 500 000 kr. 

 

Fastigheten ligger i centrala Kumla och är lämplig för framtida exploatering och 

utveckling av centrum. 

 

Köpekontraktet gäller under förutsättning att det godkänns av kommunstyrelsen. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen 

 

1. godkänner köpekontraktet gällande fastigheten Kumla Hovslagaren 27, samt 

 

2. anslår 1 500 000 kr i investeringsbudgeten för ovanstående fastighetsförvärv. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen 

 

1. godkänner köpekontraktet gällande fastigheten Kumla Hovslagaren 27, samt 

 

2. anslår 1 500 000 kr i investeringsbudgeten för ovanstående fastighetsförvärv. 
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Kommunstyrelsen 2013-11-06 § 145 Dnr KS 2013/1163 

Tillsättande av tjänst som administrativ chef 

Ärendebeskrivning 

Till tjänsten som administrativ chef vid kommunledningskontoret inkom drygt 30 

ansökningar. Av dessa intervjuades 4 personer.  

 

Kommundirektör Ulla Lundholm föreslår att tjänsten tillsätts med Niklas Örnfelt, f. 

801008, med tillträde 3 februari 2014. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att tillsätta tjänsten som administrativ chef på 

kommunledningskontoret med Niklas Örnfelt, f. 801008, med tillträde 3 februari 2014. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att tillsätta tjänsten som administrativ chef på 

kommunledningskontoret med Niklas Örnfelt, f. 801008, med tillträde 3 februari 2014. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att tillsätta tjänsten som administrativ chef på 

kommunledningskontoret med Niklas Örnfelt, f. 801008, med tillträde 3 februari 2014. 
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Kommunstyrelsen 2013-11-06 § 146 Dnr KS 2012/664 

Svar på medborgarförslag om att upprätta biogasmack för 
miljöbilar 

Ärendebeskrivning 

XX föreslår, i medborgarförslag inlämnat den 19 juni 2012, att Kumla kommun på eget 

initiativ eller i samarbete med Örebro, Hallsberg, Lekeberg eller Askersund etablerar 

gasmackar. Kommunfullmäktige överlämnade den 17 september medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog den 18 september 2012 åt tekniska kontoret 

att lämna förslag till yttrande. 

 

Tekniska kontoret lämnade förslag till yttrande den 17 september 2013. 

 

Av yttrandet framgår att Karlskoga Biogas AB investerar i en anläggning som kommer 

att öka den lokala produktionen av biogas. Genom att Kumla kommun blir delägare i 

bolaget via KumBro Utveckling AB kommer ett tappställe för fordonsgas att uppföras i 

Kumla kommun. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige 

 

1. antar yttrandet, och 

 

2. anser därmed att medborgarförslaget är besvarat. 

Arbetsutskottets behandling 

Yrkanden 
Per Holm (KD) föreslår att skrivningen i ärendebeskrivning samt yttrande ändras från 

"Genom att Kumla kommun blir delägare i bolaget..." till "Genom att Kumla kommun 

blir delägare i bolaget via KumBro Utveckling AB...". 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige 

 

1. antar yttrandet, och 

 

2. anser därmed att medborgarförslaget är besvarat. 
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Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att skrivningen i ärendebeskrivning samt yttrande ändras från 

"Genom att Kumla kommun blir delägare i bolaget..." till "Genom att Kumla kommun 

blir delägare i bolaget via KumBro Utveckling AB...". 

Kommunstyrelsens behandling 

Ärendebeskrivning och förslag till yttrande ändrat enligt beslut i arbetsutskottet. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige 

 

1. antar yttrandet, och 

 

2. anser därmed att medborgarförslaget är besvarat. 
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Kommunstyrelsen 2013-11-06 § 147 Dnr KS 2012/509 

Svar på motion om konst- och kulturkollo 

Ärendebeskrivning 

Socialdemokraterna har den 3 maj 2012 lämnat en motion gällande konst- och kultur 

kollo där man föreslår att 

 

1. kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att i samverkan med konst- och 

kulturföreningar i kommunen starta koloniverksamhet med konst- och kultur som tema, 

samt   

 

2. verksamheten ska bedrivas under sommaren och rikta sig till skollediga barn- och 

ungdomar.  

 

Kommunfullmäktige beslutade den 21 maj 2012 att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 29 maj 2012 att ge kultur- och 

fritidsnämnden i uppdrag att lämna förslag till yttrande. 

 

Kultur- och fritidsnämnden har den 17 oktober 2012 beslutat föreslå 

kommunfullmäktige att 

 

1. anta motionen,  

 

2. ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att tillsammans med barn- och 

utbildningsförvaltningen / kulturskolan göra en utredning som utmynnar i ett förslag till 

riktlinjer och finansiering av konst- och kulturkollo, samt 

 

3. undersöka möjliga samarrangörer. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige 

 

1. antar motionen,  

 

2. ger kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att tillsammans med barn- och 

utbildningsförvaltningen/kulturskolan göra en utredning som utmynnar i ett förslag till 

riktlinjer och finansiering av konst- och kulturkollo, samt 

 

3. undersöka möjliga samarrangörer. 
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Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige 

 

1. antar motionen,  

 

2. ger kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att tillsammans med barn- och 

utbildningsförvaltningen/kulturskolan göra en utredning som utmynnar i ett förslag till 

riktlinjer och finansiering av konst- och kulturkollo, samt 

 

3. undersöka möjliga samarrangörer. 
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Kommunstyrelsen 2013-11-06 § 148 Dnr KS 2013/988 

Utökning av Sydnärkes lönenämnd med Hallsbergs kommun 

Ärendebeskrivning 

Hallsbergs kommun har ansökt om att få ingå i Sydnärkes lönenämnd från och med den 

1 januari 2014. 

 

På Sydnärkes lönenämnds sammanträde den 19 oktober 2012 beslutade nämnden att 

ställa sig bakom Hallsbergs kommun intresseförklaring. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige 

 

1. antar det reviderade samarbetsavtalet "Samverkansavtal för gemensam nämnd för 

lönesamverkan i Kumla, Askersund, Lekeberg, Laxå och Hallsbergs kommuner", med 

bilaga innehållande ekonomisk reglering, samt 

 

2. antar förslag till reviderat reglemente för Sydnärkes lönenämnd, gällande från och 

med den 1 januari 2014. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige 

 

1. antar det reviderade samarbetsavtalet "Samverkansavtal för gemensam nämnd för 

lönesamverkan i Kumla, Askersund, Lekeberg, Laxå och Hallsbergs kommuner", med 

bilaga innehållande ekonomisk reglering, samt 

 

2. antar förslag till reviderat reglemente för Sydnärkes lönenämnd, gällande från och 

med den 1 januari 2014. 
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Kommunstyrelsen 2013-11-06 § 149 Dnr KS 2013/1048 

Sammanträdestider 2014 samt januari 2015 

Ärendebeskrivning 

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till sammanträdestider för 

kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess arbetsutskott för 2014 samt januari 

2015. 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet 

 

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

ändringen att kommunstyrelsen den 5 mars 2014 flyttas till den 12 mars, samt 

 

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

ändringen att kommunfullmäktige den 17 mars 2014 flyttas till den 24 mars, 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 
Kommunstyrelsen överlåter till kommunfullmäktige att för sin del godkänna de 

föreslagna tiderna med ändringen att kommunfullmäktige den 17 mars 2014 flyttas till 

den 24 mars, 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 beslut 
Kommunstyrelsen godkänner för sin del de föreslagna tiderna. 
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Kommunstyrelsen 2013-11-06 § 150 Dnr KS 2013/1152 

Budget 2014 och flerårsplan 2015-2016 

Ärendebeskrivning 

Förslag till budget 2014 och flerårsbudget 2015-2016. 

 

Handlingar presenteras så fort dessa finns tillgängliga. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige 

 

1. antar förslag till budget för år 2014 och flerårsplan 2015-2016, 

 

2. fastställer utdebiteringen för år 2014 till 20:83 kronor per skattekrona, 

 

3. fastställer låneramen för långfristig upplåning till totalt 200 mnkr under år 2014, 

 

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

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

beslut ska behandlas i nämnd och anmälas till kommunstyrelsen, 

 

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

investeringsbudgeten, 

 

6. medger kommunstyrelsen rätt att ombudgetera medel mellan nämndernas nettoramar, 

så länge det inte påverkar kommunens externa intäkter och kostnader, samt  

 

7. beslutar att en ny modell till prövning av överfört resultat antas i enlighet med vad 

som redovisas i denna handling och tillämpas i samband med årsredovisning 2014. 

 

Arbetsutskottets behandling 

Yrkanden 
Mats Hellgren (M) yrkar bifall till moderaternas budgetförslag.  

Katarina Hansson (S) yrkar bifall till förslag till budget för 2014 och flerårsplan 2015-

2016.  

 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer Katarina Hanssons (S) bifallsyrkande till budget för 2014 och 

flerårsplan 2015-2016 mot Mats Hellgrens (M) bifallsyrkande till moderaternas 

budgetförslag. 

 

Ordföranden finner att Katarina Hanssons förslag vunnit majoritet. 
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Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige 

 

1. antar förslag till budget för år 2014 och flerårsplan 2015-2016, 

 

2. fastställer utdebiteringen för år 2014 till 20:83 kronor per skattekrona, 

 

3. fastställer låneramen för långfristig upplåning till totalt 200 mnkr under år 2014, 

 

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

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

beslut ska behandlas i nämnd och anmälas till kommunstyrelsen, 

 

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

investeringsbudgeten, 

 

6. medger kommunstyrelsen rätt att ombudgetera medel mellan nämndernas nettoramar, 

så länge det inte påverkar kommunens externa intäkter och kostnader, samt  

 

7. beslutar att en ny modell till prövning av överfört resultat antas i enlighet med vad 

som redovisas i denna handling och tillämpas i samband med årsredovisning 2014. 

 

Reservationer 
Mats Hellgren (M) reserverar sig till förmån för sitt förslag. 

Kommunstyrelsens behandling 

Yrkanden 
Mats Hellgren (M) yrkar bifall till moderaternas budgetförslag. 

Katarina Hansson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med tilläggsyrkandet att 

förbrukningsavgifterna i va-taxan för 2014 lämnas oförändrade. 

 

Mats Gunnarsson (MP) föreslår följande förändringar jämfört med arbetsutskottets 

förslag innebärande ytterligare satsningar på 3,55 mkr samt besparingar på 4,95 mkr 

enligt  

  

1. 1,2 mkr mer till socialnämnden för ökade insatser inom individ- och 

familjeomsorgen, 

 

2. 400 tkr mer till barn- och utbildningsförvaltningen, 

 

3. 1 mkr till kollektivtrafik Kumla-Ekeby-Örebro universitet, 

 

4. 450 tkr till mottagning av trädgårdsavfall,  
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5. 500 tkr till miljö- och byggnadsförvaltningen för trafiksäkerhetsåtgärder,  

 

6. 2 mkr i ökade borgensavgifter, 

 

7. 450 tkr i avveckling av Kumlas bidrag till flygplatsen i Örebro, samt 

 

8. 2,5 mkr mindre i anslag till gymnasienämnden. 

 

Mats Gunnarsson (MP) reserverar sig också för justeringar efter möjlighet att ha 

studerat alla partiers förslag. 

 

Christina Örnebjär (FP) föreslår förändringar jämfört med arbetsutskottets förslag 

innebärande att investeringskostnaderna uppgår till 60,2 mkr samt att driftskostnaderna 

uppgår till 18,95 mkr. 

 

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

tillfälle. 

 

Katarina Hansson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att samtliga partiers 

budgetförslag ska anses vara beredda för behandling i kommunfullmäktige. 

 

Propositionsordning 
Ordförande ställer de olika budgetförslagen mot varandra och finner att arbetsutskottets 

förslag med Katarina Hanssons tilläggsyrkande vunnit majoritet. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige 

 

1. antar förslag till budget för år 2014 och flerårsplan 2015-2016, 

 

2. fastställer utdebiteringen för år 2014 till 20:83 kronor per skattekrona, 

 

3. fastställer låneramen för långfristig upplåning till totalt 200 mnkr under år 2014, 

 

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

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

beslut ska behandlas i nämnd och anmälas till kommunstyrelsen, 

 

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

investeringsbudgeten, 

 

6. medger kommunstyrelsen rätt att ombudgetera medel mellan nämndernas nettoramar, 

så länge det inte påverkar kommunens externa intäkter och kostnader,  

 

7. beslutar att en ny modell till prövning av överfört resultat antas i enlighet med vad 

som redovisas i denna handling och tillämpas i samband med årsredovisning 2014, samt 



25 

KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

8. beslutar att förbrukningsavgifterna i va-taxan för 2014 lämnas oförändrad. 

 

Reservationer 
Mats Hellgren (M), Margareta Engman (M) och Berry Keller (M) reserverar sig till 

förmån för Mats Hellgrens förslag. 

Mats Gunnarsson (MP) reserverar sig till förmån för sitt eget förslag. 

Christina Örnebjär (FP) reserverar sig till förmån för sitt eget förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att samtliga partiers budgetförslag ska anses vara beredda för 

behandling i kommunfullmäktige. 
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Kommunstyrelsen 2013-11-06 § 151 Dnr KS 2013/1081 

Anmälan av arbetsutskottets protokoll - ks november 2013 

Ärendebeskrivning 

Anmälan av arbetsutskottets protokoll från den 1, 16 och 22 oktober. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen lägger protokollen till handlingarna. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger protokollen till handlingarna. 
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Kommunstyrelsen 2013-11-06 § 152 Dnr KS 2013/1220 

Kulturpris 2013 

Ärendebeskrivning 

Kulturpriskommittén har lämnat förslag till 2013 års kulturpristagare. 

Förslag till beslut 

2013 års kulturpris går till Föreningen Gata upp – Gata ner för ett engagerat arbete med 

att väcka intresse, minnas tillsammans och sprida kunskap om gamla Kumla. 

Kommunstyrelsens beslut 

2013 års kulturpris går till Föreningen Gata upp – Gata ner för ett engagerat arbete med 

att väcka intresse, minnas tillsammans och sprida kunskap om gamla Kumla. 
 
 

 

 


