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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2014-03-12 § 26 Dnr KS 2014/1 

Anmälan delegationsbeslut - kommunstyrelsen mars 2014 

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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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2014-03-12 § 27 Dnr KS 2014/62 

Verksamhetsbidrag Kumla Funktionshindrades Motorklubb 
KFMK 

Ärendebeskrivning 

Kumla funktionshindrades motorklubb (KFMK) har inkommit med en ansökan om ett 

årligt drifts- och verksamhetsbidrag på 60 000 kr. KFMK:s verksamhet syftar till att 

funktionshindrade ska få möjlighet till att köra bil (folkrace). 

 

Föreningsbidrag hanteras av kultur- och fritidsnämnden enligt gällande reglemente, 

antaget av kommunfullmäktige § 137/2010.  

 

I dagsläget finns inte utrymme i budget för kultur- och fritidsnämnden att betala ut 

bidraget. Därför föreslås bidraget för 2014 betalas ut inom ramen för 

kommunledningskontorets budget då ändamålet är i linje med kommunfullmäktige och 

kultur- och fritidsnämndens bidragsregler. Bidragsreglerna fastställer att ideella 

organisationer/föreningar som arbetar med socialt stöd och främjar grupper av 

människor med funktionsnedsättning skall stödjas. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen 

 

1. beslutar att tilldela Kumla funktionshindrades motorklubb (KFMK) drifts- och 

verksamhetsbidrag på 60 000 kr för år 2014. Bidraget betalas ut inom ramen för 

kommunledningskontorets budget, 

 

2. beslutar att begäran om årligt drifts- och verksamhetsbidrag för år 2015 och framåt 

hänvisas till kultur- och fritidsnämnden som i enlighet med gällande reglemente beviljar 

föreningsbidrag. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen 

 

1. beslutar att tilldela Kumla funktionshindrades motorklubb (KFMK) drifts- och 

verksamhetsbidrag på 60 000 kr för år 2014. Bidraget betalas ut inom ramen för 

kommunledningskontorets budget, 

 

2. beslutar att begäran om årligt drifts- och verksamhetsbidrag för år 2015 och framåt 

hänvisas till kultur- och fritidsnämnden som i enlighet med gällande reglemente beviljar 

föreningsbidrag. 
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2014-03-12 § 28 Dnr KS 2014/47 

Svar revisionsrapport avseende Granskning av 
ärendehanteringsprocessen 

Ärendebeskrivning 

Revisionen har genomfört en granskning av ärendehanteringsprocessen i Kumla 

kommun. Kommunstyrelsen och samtliga nämnder har fått rapporten tillhanda för 

lämnande av synpunkter. 

 

Granskningen har genomförts genom att dokumenthanteringsplaner och andra styrande 

dokument har inhämtas och analyserats. Intervjuer har genomförts med både 

förtroendevalda och tjänstemän. En enkel enkät har också sänts till ledamöterna i 

kommunstyrelsen samt ordförande, vice ordförande och gruppledarna i samtliga 

nämnder. 

 

Rapporten gällande kommunstyrelsen tar särskilt upp tre delar med rekommendationer 

till kommunstyrelsens fortsatta arbete. Dessa tre delar kommenteras nedan. 

 

1. Kommunstyrelsen rekommenderas att ta ett övergripande initiativ till att nämndernas 

dokumenthanteringsplaner aktualiseras och att arkivbeskrivningar arbetas fram för 

respektive nämnd.  

2. Kommunstyrelsen rekommenderas att utforma ett samlande dokument som på ett 

övergripande sätt klargör och reglerar hela ärendehanteringsprocessen i Kumla 

kommun. Syftet är ökad kvalitet och en säkerställd beslutsordning. 

3. Kommunstyrelsen rekommenderas att säkerställa att diarieföring och 

ärendehandläggning sker i ett system som svarar mot det behov som krävs vad gäller 

funktioner och antal användare. 

 

Av kommunledningskontorets yttrande framgår bland annat att av rapporten framgår att 

kommunstyrelsen nyligen har antagit en processorienterad dokumenthanteringsplan för 

kommunledningskontorets del. Det är angeläget att övriga nämnder, samt tekniska 

kontoret och kommunfastigheter tar fram processorienterade dokumenthanteringsplaner. 

Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att påbörja detta arbete snarast. 

 

Gällande arkivbeskrivningar så har kommunstyrelsen antagit en sådan 2014-02-12. 

Arbete med att ta fram arkivbeskrivningar för respektive nämnd pågår. 

 

Kommundirektör får i uppdrag att ta fram kommunövergripande riktlinjer för Kumla 

kommuns ärendehantering (så kallad ärendehandbok). Syftet med riktlinjerna är att 

skapa kvalitativa beslutunderlag, säkerställa ärendehanteringsprocessen samt skapa 

förutsättningar för en effektiv administrativ verksamhetsutveckling i hela Kumla 

kommun. 

 

I konsekvensbeskrivelse KS 2013/1393 framgår att Kumla kommun har ett behov av att 
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

öka antalet användarlicenser i dokument- och ärendehanteringssystemet W3D3. W3D3 

är Kumla kommuns allmänna diariesystem och system för produktion samt distribution 

av möteshandlingar och protokoll.  

 

Avtal om utökning av antalet licenser till att totalt omfatta 200 stycken för Kumla 

kommun tecknades 2013-12-20. Antalet anställda i kommunen är 1800 stycken. 

Bedömningen är att Kumla kommun klarar 2014 års behov med avtalat antalet licenser. 

På sikt, från 2015 och framåt, behövs en utökning av antalet licenser. Eftersom 

kommunen strävar efter digitala möteshandlingar i samtliga nämnder och en ökad 

service och tillgänglighet genom e-förvaltning, så bör i princip samtliga medarbetare i 

kommunen ha tillgång till W3D3 via en kommunlicens och ett successivt införande. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen 

 

1. antar yttrandet,  

 

2. uppmanar nämnderna samt tekniska kontoret och kommunfastigheter att påbörja 

arbetet med processorienterade dokumenthanteringsplaner, samt 

 

3. ger kommundirektör Ulla Lundholm i uppdrag att ta fram kommunövergripande 

riktlinjer för Kumla kommuns ärendehantering (så kallad ärendehandbok) i syfte att 

skapa kvalitativa beslutunderlag, säkerställa ärendehanteringsprocessen samt skapa 

förutsättningar för en effektiv administrativ verksamhetsutveckling i hela Kumla 

kommun. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen 

 

1. antar yttrandet,  

 

2. uppmanar nämnderna samt tekniska kontoret och kommunfastigheter att påbörja 

arbetet med processorienterade dokumenthanteringsplaner, samt 

 

3. ger kommundirektör Ulla Lundholm i uppdrag att ta fram kommunövergripande 

riktlinjer för Kumla kommuns ärendehantering (så kallad ärendehandbok) i syfte att 

skapa kvalitativa beslutunderlag, säkerställa ärendehanteringsprocessen samt skapa 

förutsättningar för en effektiv administrativ verksamhetsutveckling i hela Kumla 

kommun. 
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Kommunstyrelsen 2014-03-12 § 29 Dnr KS 2014/159 

Tillsättande av tillförordnad förvaltningschef för barn- och 
utbildningsförvaltningen 

Ärendebeskrivning 

Med anledning av att Jukka Tekonens konsultuppdrag, som tf. förvaltningschef för 

barn- och utbildningsförvaltningen, upphör den 31 mars måste en ny tillförordnad 

förvaltningschef tillsättas från och med den 1 april. 

 

Annika Hallberg föreslås därför bli ny tillförordnad förvaltningschef för barn- och 

utbildningsförvaltningen från och med den 1 april till och med det att en ny 

förvaltningschef har utsetts. 

 

MBL förhandling har genomförts. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att tillförordna Annika Hallberg som förvaltningschef för 

barn- och utbildningsförvaltningen från och med den 1 april 2014 till och med det att en 

ny förvaltningschef har utsetts. 

Arbetsutskottets behandling 

Yrkanden 
Christina Örnebjär (FP) föreslår att det framgår att förordnandet gäller under 

rekryteringen av ny förvaltningschef dock längst till och med den 31 augusti 2014, med 

möjlighet till eventuell förlängning.  

 

Christina Örnebjär föreslår även att kommundirektör Ulla Lundholm ska återrapportera 

till arbetsutskottet i april om hur fördelningen av chefskapet ser ut mellan barn- och 

utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att  

 

1. tillförordna Annika Hallberg som förvaltningschef för barn- och 

utbildningsförvaltningen från och med den 1 april 2014 medan rekryteringen av ny 

förvaltningschef pågår dock längst till och med den 31 augusti, med möjlighet till 

eventuell förlängning, samt 

 

2. kommundirektör Ulla Lundholm ska återrapportera till kommunstyrelsens 

arbetsutskott i april om hur fördelningen av chefskapet ser ut mellan barn- och 

utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen. 
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Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

 

1. tillförordna Annika Hallberg som förvaltningschef för barn- och 

utbildningsförvaltningen från och med den 1 april 2014 medan rekryteringen av ny 

förvaltningschef pågår dock längst till och med den 31 augusti, med möjlighet till 

eventuell förlängning, samt 

 

2. kommundirektör Ulla Lundholm ska återrapportera till kommunstyrelsens 

arbetsutskott i april om hur fördelningen av chefskapet ser ut mellan barn- och 

utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen. 
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Kommunstyrelsen 2014-03-12 § 30 Dnr KS 2014/183 

Direktiv för mål och medel 2015 

Ärendebeskrivning 

Direktiven för mål och medel 2015 och flerårsplan 2016-2017 innehåller även 

budgetanvisningar för 2015.  

Direktiven för mål och medel 2015 ställer som vanligt krav på återkoppling från 

nämnderna avseende den ekonomiska framtidssituationen.  

 

Av skrivelsen framgår bland annat att facknämnderna och kommunstyrelsens kontor ska 

senast den 13 juni lämna budgetförslag som återkopplar till vad som efterfrågas i dessa 

anvisningar. Detta är efter att samtliga nämnder haft sin sista nämnd innan semestrarna. 

 

Dessutom ska förvaltningarna redovisa eventuella behov av på IT-relaterade 

budgetäskanden till ekonomiavdelningen senast den 22 maj. 

 

Kommunens ekonomiska planering ska präglas av långsiktighet och utgå från god 

ekonomisk hushållning, vilket innebär att varje generation ska bära sina kostnader för 

sin konsumtion. 

 

Kommunfullmäktige har antagit följande finansiella mål: 

 

• Kommunens årliga överskott skall uppgå till minst 2 procent av skatteintäkter och 

generella statsbidrag (ca 20 mkr)  

• Soliditeten, d.v.s. eget kapital i förhållande till totala tillgångar, ska överstiga 

genomsnittet för landets kommuner. 

 

Det presenteras inte några preliminära driftbudgetramar per nämnd i dessa 

budgetanvisningar. Detta av två orsaker. För det första påverkar de förslag till 

ombudgeteringar och förslag till resultatöverföringar som behandlas parallellt med detta 

ärende planeringsramarna, bland annat vad gäller kapitalkostnadsberäkningar för 2014. 

För det andra är det en fördel att känna till resultatet av den elev- och 

barnantalsavräkning som görs den 30 mars innan ramberäkningarna genomförs.  

 

De preliminära driftbudgetramarna kommer att delges nämnderna i mitten av april.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att 

 

1. förslag till direktiv för mål och medel 2015 och flerårsplan 2016-2017 antas,  

 

2. kommunfastigheter får i uppdrag att genomföra en översyn av hur kommunens 

lokaler används i syfte att sänka driftkostnaderna, samt att ta fram en plan för hur 
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kommande behov ska tillgodoses i såväl befintliga som nya lokaler. Uppdraget ska 

återredovisas till budgetberedningen senast den 1 september, 

 

3. nämnderna uppmanas att vara ytterst restriktiva i sin begäran om budgetutökningar. 

Nya resurser bör endast begäras om det är föranlett av behovs- och volymförändringar 

(blankett DV i budgetmaterialet),  

 

4. nämnderna uppmanas att grundligt ompröva investeringar i nuvarande 

investeringsplan, såväl omfattning som fördelning mellan åren samt vara ytterst 

restriktiva i begäran om medel till nya investeringsprojekt, 

 

5. kommunledningskontoret, tekniska kontoret, kommunfastigheter och miljö- och 

byggnadsnämnden uppmanas att lämna in minst ett förslag till uppföljningsmått inom 

det strategiska området Demokrati och dialog, 

 

6. kommunledningskontoret uppmanas att lämna in förslag till uppföljningsmått som 

syftar till att säkerställa barnkonventionens implementering, samt 

 

7. Kumla Bostäder AB och Kumla Fastighets AB uppmanas att lämna förslag till 

uppföljningsmått som de själva har uppföljningsansvar för inom det strategiska området 

” Boende, infrastruktur och näringsliv”. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut 

Kommunstyrelsens behandling 

Yrkanden 
Per Holm (KD) föreslår att ett tillägg görs gällande punkt 7. Att de bolag som Kumla 

kommun är delägare i inkluderas, det vill säga KumBro utveckling AB med dotterbolag 

KumBro Stadsnät AB och KumBro Vind AB samt Örebro Läns Flygplats AB. 

 

Lennart Eriksson (S) yrkar bifall på Per Holms tilläggsyrkande. 

 

Ordföranden Katarina Hansson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt punkt 1 

till 6. 

 

Kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

 

Ordföranden Katarina Hansson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt punkt 7 

med tillägg att inkludera de bolag som Kumla kommun är delägare i, KumBro 

utveckling AB med dotterbolagen KumBro Stadsnät AB och KumBro Vind AB samt 

Örebro Läns Flygplats AB. 

 

Kommunstyrelsen bifaller förslaget. 
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Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att 

 

1. förslag till direktiv för mål och medel 2015 och flerårsplan 2016-2017 antas,  

 

2. kommunfastigheter får i uppdrag att genomföra en översyn av hur kommunens 

lokaler används i syfte att sänka driftkostnaderna, samt att ta fram en plan för hur 

kommande behov ska tillgodoses i såväl befintliga som nya lokaler. Uppdraget ska 

återredovisas till budgetberedningen senast den 1 september, 

 

3. nämnderna uppmanas att vara ytterst restriktiva i sin begäran om budgetutökningar. 

Nya resurser bör endast begäras om det är föranlett av behovs- och volymförändringar 

(blankett DV i budgetmaterialet),  

 

4. nämnderna uppmanas att grundligt ompröva investeringar i nuvarande 

investeringsplan, såväl omfattning som fördelning mellan åren samt vara ytterst 

restriktiva i begäran om medel till nya investeringsprojekt, 

 

5. kommunledningskontoret, tekniska kontoret, kommunfastigheter och miljö- och 

byggnadsnämnden uppmanas att lämna in minst ett förslag till uppföljningsmått inom 

det strategiska området Demokrati och dialog, 

 

6. kommunledningskontoret uppmanas att lämna in förslag till uppföljningsmått som 

syftar till att säkerställa barnkonventionens implementering, samt 

 

7. Kumla Bostäder AB, Kumla Fastighets AB, KumBro utveckling AB med 

dotterbolagen KumBro Stadsnät AB och KumBro Vind AB samt Örebro Läns Flygplats 

AB uppmanas att lämna förslag till uppföljningsmått som de själva har 

uppföljningsansvar för inom det strategiska området ” Boende, infrastruktur och 

näringsliv”. 
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Kommunstyrelsen 2014-03-12 § 31 Dnr KS 2012/914 

Svar - medborgarförslag om debattklimatet i 
kommunfullmäktige samt ansvarig utgivare för Kumla 
kommuns hemsida 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag har inkommit som föreslår att kommunledningskontoret gör en 

översyn av Kumla kommuns hemsida och tydliggör utgivaransvaret för dess sidor. 

Därtill önskar förslagsställaren att en policy för god samtalston antas och att samtliga 

ledamöter i kommunfullmäktige ska få tillgång till Sveriges Kommuner och Landstings 

(SKL) skrift ”God samtalston i politiken”.  

 

Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2013 att återremittera ärendet för att 

ytterligare utreda de juridiska aspekterna gällande ansvarig utgivare för material på 

Kumla kommuns hemsida. 

 

Tf. administrativ chef Sune Valegren och kommunjurist Kristin Edström har tagit fram 

ett förslag till yttrande. 

 

För att göra det tydligare vilket ansvar som ligger på den ansvarige väljer Kumla 

kommun att omformulera sig på hemsidan, och istället för ”ansvarig utgivare” står det 

nu ”ansvarig för sidan”.  

 

Det har varit som förslagsställaren påpekar att det förelegat olika rättslägen för 

webbsändningarna från kommunfullmäktigesammanträdena, beroende på om det ligger 

på Kumlanytts hemsida eller kommunens hemsida.  

 

Då avtalet angående webbsändningarna löper ut inom kort ser kommunen över villkoren 

inför ett kommande avtal och ovanstående problematik finns med för beaktande.  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar yttrandet och anser medborgarförslaget som besvarat. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt förslag till beslut 
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Kommunstyrelsen 2014-03-12 § 32 Dnr KS 2013/633 

Svar - medborgarförslag om protokollsbilagor 

Ärendebeskrivning 

XX har den 14 maj 2013 lämnat ett medborgarförslag där han föreslår att 

kommunfullmäktige beslutar att 

 

1. skrivelser som man hänvisar till i protokoll förda i kommunfullmäktige, 

kommunstyrelse och kommunens nämnder, åsättes ett bilagenummer, 

 

2. i slutet av varje protokoll upprättas en bilageförteckning med angivande 

bilagenummer och ärendets natur, 

 

3. för varje bilaga finns en hänvisning som gör att de som är intresserade kan hitta 

bilagan på nätet och ta del av dess innehåll, samt 

 

4. för bilagor innehållande känslig information anges att bilagan vidhäftas endast 

originalprotokollet och blir därigenom inte sökbar. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 20 maj 2013 att överlämna medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 20 juni 

2013 att ge kommunledningskontoret i uppdrag att lämna förslag till yttrande. 

 

Administrativ chef Niklas Örnfelt och nämndsekreterare Lars Claeson skriver i förslag 

till yttrande att ett genomförande av de fyra punkter som förslagsställaren föreslår är 

fullt möjligt men innebär ett ökat administrativt arbete. I dagsläget finns för Kumla 

kommuns del inte den teknik som möjliggör en enkel publicering av handlingar 

kopplade till en viss beslutsparagraf utan detta skulle kräva en manuell hantering.  

 

Kommunledningskontorets bedömning är att ett genomförande av ovanstående punkter 

inte är möjlig att prioritera. Däremot bör det vara möjligt att publicera ärendebilagor för 

respektive ärende på kommunfullmäktiges kallelse via hemsidan. Efter mötet publiceras 

även protokollet på hemsidan. Det gör att invånare, via kumla.se, kan ta del av kallelse 

med ärendebilagor före fullmäktiges möte, samt protokoll efter justering.  

 

Kommunledningskontoret föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar att 

kommunfullmäktiges kallelser, ärendebilagor och protokoll publiceras via kumla.se på 

test så snart det är möjligt med start 2014. Testet bör utvärderas inför beslut om 

huruvida fler nämnder ska publicera kallelser, ärendebilagor och protokoll via webben. 
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Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige 

 

1. antar yttrandet, samt 

 

2. anser att medborgarförslaget därmed är besvarat. 

Arbetsutskottets behandling 

Yrkanden 
Ordföranden Annica Moberg (S) föreslår att en tredje punkt läggs till beslutet där det 

framgår att försöket med publicering av kommunfullmäktiges kallelser, ärendebilagor 

och protokoll på kumla.se ska utvärderas senast januari 2015. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige 

 

1. antar yttrandet, 

 

2. anser att medborgarförslaget därmed är besvarat, samt 

 

3. beslutar att försöket med publicering av kommunfullmäktiges kallelser, ärendebilagor 

och protokoll på kumla.se ska utvärderas senast januari 2015. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt arbetsutskottets förslag 
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Kommunstyrelsen 2014-03-12 § 33 Dnr KS 2014/182 

Borgen för förvärv av ett vindkraftverk i Frotorp 

Ärendebeskrivning 

Vindkraft i Örebro-Kumla AB beslutade våren 2013 att förvärva ett vindkraftverk i 

Frotorp i Askersunds kommun för 26,3 miljoner kr. Beslutet har även godkänts av 

Utvecklingsbolaget i Örebro-Kumla AB. Eftersom köpeskillingen understiger 1 000 

prisbasbelopp behöver inte kommunfullmäktige i Örebro och Kumla godkänna köpet. 

Däremot krävs beslut om finansiering. 

 

Vindkraftbolagets investeringar finansieras solidariskt mellan Örebro och Kumla 

kommun utifrån ägarförhållande (80/20). Kumla kommun behöver därför fatta beslut i 

kommunfullmäktige om borgen för externa lån motsvarande 20 % av köpeskillingen för 

Frotorp, det vill säga 5,3 miljoner kr.    

 

Vindkraftverket, som driftsattes juni 2012, är ett Vestas V90 med en generator på 2 

MW, en tornhöjd på 105 m och en rotordiameter på 90 m. Produktion beräknas till 4 

800 0000 kWh per år. Den beräknade produktionen har även bekräftats av verklig 

produktion. 

 

Den årliga produktionen motsvarar en minskad klimatbelastning på 1 920 ton CO2 per 

år eller den årliga klimatbelastningen från 960 normalbilar.   

 

Den ekonomiska kalkylen som upprättats av Vindkraft i Örebro-Kumla AB visar på en 

avkastning (motsvarande internränta) på 6 % för investeringen. Verket beräknas ge ett 

positivt rörelseresultat på ca 700 000 kr år 1. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige  

 

beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen till Vindkraft i Örebro-Kumla AB:s 

låneförpliktelser upp till ett högsta belopp om 5 300 000 kronor, jämte därpå löpande 

ränta och kostnader. 

Arbetsutskottets behandling 

Yrkanden 
Christina Örnebjär (FP) föreslår att förslag till beslut avslås. 

 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer Christina Örnebjärs förslag om avslag på förslag till beslut mot 

förslag till beslut. Ordföranden finner att förslag till beslut har vunnit majoritet. 
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Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

 

Reservationer 
Christina Örnebjär (FP) reserverar sig mot förslaget. 

Kommunstyrelsens behandling 

Yrkanden 
Christina Örnebjär (FP) föreslår att förslag till beslut avslås. 

 

Propositionsordning 
Ordföranden Katarina Hansson (S) ställer Christina Örnebjärs förslag om avslag på 

förslag till beslut mot förslag till beslut. Ordföranden finner att förslag till beslut har 

vunnit majoritet. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt förslag till beslut. 

 

Reservationer 
Christina Örnebjär (FP) reserverar sig mot förslaget. 
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Kommunstyrelsen 2014-03-12 § 34 Dnr KS 2014/155 

Ombudgetering av investeringar från år 2013 till år 2014 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har haft genomgång med företrädare för 

facknämnderna om förändringar i investeringsbudgeten 2014 med anledning av 

ombudgeteringar från år 2013.  

 

Genomgången har resulterat i förslag på ombudgeteringar på 31 232 tkr. I 2014 års 

investeringsbudget finns sedan tidigare 123 737 tkr. De nu föreslagna 

ombudgeteringarna innebär att investeringsbudgeten innevarande år kommer att uppgå 

till totalt 154 969 tkr. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner ombudgeteringar enligt bilaga. 

Arbetsutskottets behandling 

Yrkanden 
Ordföranden Katarina Hansson (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 

 

1. godkänna ombudgetering enligt förslag, samt  

2. godkänna investeringsprojekt för överskottet enligt följande: 

 

Miljö- och byggnadsnämnden och tekniska kontoret - ombyggnation av torget samt rätt 

fart i staden 2,5 miljon 

Kultur- och fritid – förstärkning till lekplatsen vid Sjöparken 0,5 miljon 

Barn- och utbildningsnämnden – projektering av en byggnation av förskola 6 avd. 2015 

1 miljon 

Barn- och utbildningsnämnden – inventarier till förskolan för att i första hand sänka 

ljudnivån 0,5 miljon. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige  

 

1. beslutar att godkänna ombudgetering enligt förslag, samt  

2. beslutar att godkänna investeringsprojekt för överskottet enligt följande: 

 

Miljö- och byggnadsnämnden och tekniska kontoret - ombyggnation av torget samt rätt 

fart i staden 2,5 miljon 

Kultur- och fritid – förstärkning till lekplatsen vid Sjöparken 0,5 miljon 

Barn- och utbildningsnämnden – projektering av en byggnation av förskola 6 avd. 2015 

1 miljon 
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Barn- och utbildningsnämnden – inventarier till förskolan för att i första hand sänka 

ljudnivån 0,5 miljon. 

 

Mats Hellgren (M) och Christina Örnebjär (FP) deltar inte i beslutet gällande punkt 2 i 

avvaktan på respektive partiers gruppmöten. 

Kommunstyrelsens behandling 

Kompletterande handling, till de tidigare föreslagna investeringsprojekten för överskott 

gällande punkt 2, tillkommer under sammanträdet från Socialdemokraterna. 

 

Ordföranden Katarina Hansson (S) tar upp beslutspunkterna var för sig. Samtliga 

kommunstyrelseledamöter bifaller punkt 1.  

 

Mats Hellgren (M), Margareta Engman (M), Marina Andersson (M), Christina Örnebjär 

(FP), Per Holm (KD) och Carina Riberg (MP) avstår från att delta på beslutspunkt 2.  

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige  

 

1. beslutar att godkänna ombudgetering enligt förslag, samt  

2. beslutar att godkänna investeringsprojekt för överskottet enligt följande: 

 

Miljö- och byggnadsnämnden och tekniska kontoret - ombyggnation av torget samt rätt 

fart i staden 2,5 miljon 

Kultur- och fritid – förstärkning till lekplatsen vid Sjöparken 0,5 miljon 

Barn- och utbildningsnämnden – projektering av en byggnation av förskola 6 avd. 2015 

1 miljon 

Barn- och utbildningsnämnden – inventarier till förskolan för i första hand sänka 

ljudnivån 0,5 miljon. 

 

Mats Hellgren (M), Margareta Engman (M), Marina Andersson (M), Christina Örnebjär 

(FP), Per Holm (KD) och Carina Riberg (MP) avstår från att delta på beslutspunkt 2.  
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Kommunstyrelsen 2014-03-12 § 35 Dnr KS 2013/677 

Svar - motion om utveckling av ett sportcentrum i Kumlahallen 

Ärendebeskrivning 

Mats Hellgren (M) lämnade den 22 maj 2013 in motionen om att utveckla ett 

sportcentrum i Kumlahallen. I motionen föreslås det att  

 

- badhuset skyndsamt ställs om till en hall för gymnastikverksamheten, 

- kommunen utreder hur övriga ytor ska ställas om för att bäst användas av 

föreningslivet, 

- kommunen utreder hur man ska förändra utemiljöerna så att de kan användas bättre i 

föreningslivet, 

- kommunen snabbutreder bowlingverksamhetens framtida utveckling, samt 

- kommunen snabbutreder en utveckling av cafeteriaverksamheten, där föreningsdrift 

beaktas. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 16 juni 2013 att överlämnar motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 20 augusti 2013 att ge kultur- och 

fritidsnämnden i uppdrag att lämna förslag till yttrande. 

 

Kultur- och fritidsnämnden har lämnat förslag till yttrande. Av yttrandet framgår bland 

annat att ett förslag till ombyggnation av Kumlahallen presenterades för 

budgetberedningen i september månad efter en budget- och verksamhetsdiskussion i 

kultur- och fritidsnämnden, där också beslut togs om en verksamhetsinriktning. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 18 november om Kumla kommuns budget för 2014 

och flerårsbudget 2015-16.  

I den antagna budgeten ingick förslaget om ombyggnation av Kumlahallen, efter den 

ritning och det kostnadsförslag som presenterades i budgetberedningen under september 

månad. Budgeten för ombyggnation av Kumlahallen ligger i kommunfastigheters 

budget och uppgår till 27 miljoner, den är uppdelad på två år 10 miljoner för 2014 och 

17 miljoner under 2015. I budgeten som antogs finns inga pengar avsatta för 

utomhusmiljön. 

 

Förslaget till ombyggnation av Kumlahallen möjliggör en kraftig utveckling av Kumla 

kommuns föreningsliv. Utvecklingen möjliggörs främst genom att det ger ökade 

förutsättningar att satsa på flickidrott utan att begränsa befintlig verksamhet för pojkar. 

Genom att öka antalet verksamhetsytor ges möjlighet till omdisponering av befintlig 

verksamhet i kommunens idrottshallar.  

 

Omdisponeringen medför bland annat en ökning av antal lediga tider i fullstor hall som 
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är ett prioriterat önskemål från föreningslivet. Genom en byggnation av en ny 

bowlinghall med åtta banor säkerställs bowlingsportens överlevnad och utveckling. Det 

ger också mer och bättre ytor till kampsporterna.  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige 

 

1. antar yttrandet, 

2. anser motionen som besvarad. 

Arbetsutskottets behandling 

Yrkanden 
Mats Hellgren (M) yrkar bifall till motionen.  

 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer Mats Hellgrens yrkande om bifall till motionen mot förslag till 

beslut. Ordföranden finner att förslag till beslut har vunnit majoritet. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut 

Kommunstyrelsens behandling 

Yrkanden 
Mats Hellgren (M) yrkar bifall till motionen i sin helhet.  

 

Propositionsordning 
Ordföranden Katarina Hansson (S) ställer Mats Hellgrens yrkande om bifall till 

motionen mot förslag till beslut. Ordföranden finner att förslag till beslut har vunnit 

majoritet. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt förslag till beslut 

 

Reservationer 
Mats Hellgren (M), Margareta Engman (M) och Marina Andersson (M) reserverar sig 

mot förslaget. 
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Kommunstyrelsen 2014-03-12 § 36 Dnr KS 2013/433 

Svar - motion om protokoll i nämnder, kommunfullmäktige och 
kommunstyrelse 

Ärendebeskrivning 

Folkpartiet har lämnat en motion om protokoll i nämnder, kommunfullmäktige och 

kommunstyrelse. I motionen föreslår man att kommunfullmäktige beslutar att till 

protokollen i nämnder, fullmäktige och kommunstyrelse lägga beslutsunderlag såsom 

yttranden, frågor, svar, bilagor etc. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 22 april 2013 att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. 

 

Av förslag till yttrande framgår bland annat att kommunledningskontorets bedömning är 

att arbetsinsatsen för att införa detta kan variera mellan nämnderna varför publicering av 

beslutsunderlag lämpligen till en början enbart sker när det gäller kommunfullmäktige 

och dess kallelser, bilagor och protokoll. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige 

 

1. antar förslag till yttrande,  

 

2. anser att motionen därmed är besvarat, samt 

 

3. beslutar att försöket med publicering av kommunfullmäktiges kallelser, ärendebilagor 

och protokoll på kumla.se ska utvärderas senast januari 2015. 

Arbetsutskottets behandling 

Yrkanden 
Christina Örnebjär (FP) yrkar bifall till förslag till beslut. 

Mats Hellgren (M) ställer sig bakom Christina Örnebjärs yrkande. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut 

Kommunstyrelsens behandling 

Yrkanden 
Christina Örnebjär (FP) yrkar bifall till förslag till beslut. 

Mats Hellgren (M) ställer sig bakom Christina Örnebjärs yrkande. 
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Kommunstyrelsens förslag 

Enligt förslag till beslut 
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Kommunstyrelsen 2014-03-12 § 37 Dnr KS 2013/788 

Svar - motion angående tillvaratagande av frukt och bär 

Ärendebeskrivning 

Elin Riberg (MP) har lämnat in en motion gällande hur kommunen kan ta tillvara på 

frukt och bär på kommunal mark. Elin Riberg menar att många av kommunens bärande 

träd och buskar inte utnyttjas och bör användas till nytta på kommunala verksamheter 

exempelvis förskolor och omsorg. Vidare menar Elin Riberg att detta skulle kunna 

göras med hjälp av arbetsmarknadsenheten, AME. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 20 augusti att ge kultur- och 

fritidsnämnden i uppdrag att lämna förslag till yttrande. 

 

Av yttrandet framgår bland annat att det inte finns några hinder att kommunens olika 

verksamheter på egen hand plockar bär och frukt till sina verksamheter. Kommunens 

kök kan dock inte ta in bär och frukt som inte är kontrollerade i och med att de kan 

riskera att få in smitta och bakterier osv.  

  

Kultur- och fritidsförvaltningen anser att det idag inte är möjligt att genomföra de tester 

på frukten som krävs för att måltidsverksamheten ska kunna ta tillvara den och använda 

den i kommunens kostverksamhet.  

 

Kommunen kan arbeta bättre för att informera medborgarna om möjligheten att 

tillvarata de frukter och bär som finns på kommunens mark. 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 12 december att föreslå kommunfullmäktige 

att  

1. anta yttrandet, 

2. anse motionen som besvarat. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige  

 

1. antar yttrandet, samt 

2. anser motionen som besvarad. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut 
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Kommunstyrelsens förslag 

Enligt förslag till beslut 
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Kommunstyrelsen 2014-03-12 § 38 Dnr KS 2014/197 

Anmälan av arbetsutskottets protokoll - mars 2014 

Ärendebeskrivning 

Anmälan av arbetsutskottets protokoll från den 4, 11 och 25 februari. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen lägger protokollen till handlingarna. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger protokollen till handlingarna. 
  

 


