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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2014-05-07 § 63 Dnr  

Information inför Europaparlamentsvalet 

Ärendebeskrivning 

Valsamordnare Daniel Malmborg informerar inför Europaparlamentsvalet. 

 

Alla partier i kommunfullmäktige inbjuds till denna punkt.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
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Kommunstyrelsen 2014-05-07 § 64 Dnr KS 2014/1 

Anmälan delegationsbeslut - kommunstyrelsen 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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Kommunstyrelsen 2014-05-07 § 65 Dnr KS 2014/411 

Med anledning av lagändring den 1 januari 2013  

Ärendebeskrivning 

Genom en lagändring i 3 kap. 17 § kommunallagen ska från och med den 1 januari 2013 

de kommunala befogenheterna anges i bolagsordningen för ett kommunalt aktiebolag. 

Motsvarande gäller även i fråga om det kommunala ändamål som man fastställt för 

verksamheten. De kommunala befogenheter som utgör ramen för verksamheten tar sikte 

på vilka kommunalrättsliga principer som gäller för verksamheten t ex förbudet mot 

spekulativ verksamhet, lokaliseringsprincipen, självkostnadsprincipen, 

likställighetsprincipen. Det är enbart de kommunalrättsliga principer som är relevanta 

för den aktuella verksamheten som ska anges. 

Med det kommunala ändamålet avses vad verksamheten syftar till att åstadkomma. 

 

Från och med den 1 januari 2013 infördes en ny bestämmelse i kommunallagen med 

innebörden att kommunstyrelsen i årliga beslut dels ska bedöma verksamheten i 

kommunala bolag i förhållande till det ändamål med verksamheten som har fastställts, 

dels bedöma verksamheten i förhållande till de kommunala befogenheterna. Om 

kommunstyrelsen vid sin årliga prövning finner att bolagens verksamhet inte uppfyller 

kraven i kommunallagen ska kommunstyrelsen lämna förslag till kommunfullmäktige 

om nödvändiga åtgärder samt även vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att 

kraven uppfylls. 

 

”Kap 6 § 1a Styrelsen ska i årliga beslut för varje sådant aktiebolag som avses i 3 kap. 

17 och 18 §§ pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående 

kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 

ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska 

den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.” 

 

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i Kumla kommun har tagit del av 

årsredovisningarna för Kumla Bostäder AB och Kumla Fastigheter AB med dotterbolag 

Trakaj AB. 

 

Kommunfullmäktige har, i enlighet med kommunallagen (1991:900) 3 kap. §§ 17 och 

18, fastställt det kommunala ändamålet med verksamheten, sett till att det fastställda 

kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna som utgör ram för 

verksamheten angivits i bolagsordningarna, utsett samtliga styrelseledamöter och sett 

till att det angivits i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i 

verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen har således inget att erinra, då de kommunägda aktiebolagen under 

kalenderåret 2013 har bedrivit verksamhet som är förenlig med det fastställda 

kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen har således inget att erinra, då de kommunägda aktiebolagen under 

kalenderåret 2013 har bedrivit verksamhet som är förenlig med det fastställda 

kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 
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Kommunstyrelsen 2014-05-07 § 66 Dnr KS 2014/267 

Revisionsrapport avseende Granskning av beredskap vid 
extraordinära händelser 

Ärendebeskrivning 

Arbetsutskottet beslutade den 1 april att ge kommundirektör Ulla Lundholm i uppdrag 

att lämna förslag till yttrande. Av yttrandet framgår bland annat att en av synpunkterna 

som framkommit i rapporten är att krishanteringsplanen inte uppfyller lagen (2006:544) 

om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid 

och höjd beredskap (LEH). Det är en allvarlig brist som är väldigt komplicerad.  

Länsstyrelsen är den myndighet som granskar beredskapsarbetet ute i kommunerna.  

De ser över så att kommunerna uppfyller lagen. Beredskapssamordnaren har tät kontakt 

med Länsstyrelsen i Örebro för att ständigt utveckla beredskapsarbetet.  

 

När utkastet till revisionsrapporten kom kontaktade beredskapssamordnaren 

Länsstyrelsen i Örebro för att få en bekräftelse på att de anser att Kumla kommun 

uppfyller lagen. De svarade att de ansåg att Kumla kommun uppfyllder lagen. Med stöd 

av de riktlinjer som gällde när krishanteringsplanen antogs så bedömde både 

Länsstyrelsen i Örebro och Kumla kommun att lagen uppfylldes.  

 

KPMG hänvisar i rapporten till en överenskommelse mellan Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges kommuner och Landsting (SKL). De 

hänvisar även till en handläggare på MSB.  

Överenskommelsen började gälla 1 januari 2014. Handläggaren på MSB sitter på 

information som inte är offentligt än. De nya riktlinjerna från MSB på 

krisberedskapsarbete kommer ut inom kort.  

 

Då Kumla kommuns krishanteringsplan är antagen i kommunstyrelsen den 6 mars 2013 

blir det svårt att leva upp till de nya direktiven i överenskommelsen och till den 

informationen handläggaren på MSB sitter på.  

Samtidigt blir det svårt för kommunstyrelsen att följa upp beredskapsarbetet så att lagen 

efterföljs. Då både beredskapssamordnaren och Länsstyrelsen i Örebro ansen att lagen 

uppfylls.  

 

Utveckling av styrdokumenten är ett ständigt pågående arbete. När de nya 

styrdokumenten är klara kommer dessa följa de nya riktlinjerna från MSB och 

överenskommelsen mellan MSB och SKL. Dokumenten kommer även ha en bättre 

koppling till kommunens risk- och sårbarhetsanalys.  

 

Eftersom KPMG ansåg att krishanteringsplanen saknade koppling till risk- och 

sårbarhetsanalysen kommer det läggas stor tyngd på att kopplingen ska bli tydligare i 

nästa krishanterings- och kriskommunikationsplan. Arbetet med att utveckla 

krishanterings- och kriskommunikationsplanen så att det finns en tydligare koppling till 

RSA:n är påbörjat med hör prioritet. 
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De nuvarande styrdokumenten är antagna i kommunstyrelsen. När de nya ska fastställas 

år 2015 kommer det ske i kommunfullmäktige. Detta var en synpunkt från KPMG.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen antar yttrandet enligt kommundirektör Ulla Lundholms skrivelse.  

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antar yttrandet enligt kommundirektör Ulla Lundholms skrivelse.  
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Kommunstyrelsen 2014-05-07 § 67 Dnr KS 2014/336 

Revisionsrapport avseende granskning av bokslut och 
årsredovisning 2013 

Ärendebeskrivning 

Revisionen har översänt Revisionsrapport avseende granskning av bokslut och 

årsredovisning 2013. Av revisionsrapporten framgår det bland annat att då kommande 

år ser ekonomiskt ansträngande ut för kommunen ser revisionen det som mycket 

angeläget att krav ställs på verksamheterna att hålla sig inom tilldelade budgetramar 

samt vidta åtgärder så snart det finns risk för budgetöverskrivande. I detta sammanhang 

har kommunstyrelsen ett stort ansvar att inom ramen för sin uppsiktsplikt följa 

nämndernas arbete och ställa krav på att åtgärder vidtas.   

 

Beträffande måluppfyllelsen avseende de verksamhetsmässiga målen konstaterar 

revisionen att samtliga målsättningar inte har uppnåtts. Totalt presenteras 32 olika 

målsättningar inom de nio strategiska målområdena. Av dessa har 14 målsättningar 

uppnåtts, 6 målsättningar har antingen varit omätbara eller oförändrade sedan 

föregående mätning, medan 12 målsättningar inte uppnåtts. Inom området Utbildning 

och livslångt lärande kan revisionen exempelvis konstatera att resultatet i de nationella 

proven försämrades samt att andelen behöriga till gymnasieskolan minskade. 

 

De verksamhetsmässiga målen bör ses som ytterligare en dimension i kommunens 

vidareutveckling av begreppet god ekonomisk hushållning. Revisionen ser det därför 

som viktigt att kommunen fortsätter utvecklingsarbetet. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

Arbetsutskottets behandling 

Yrkanden 
Ordföranden Katarina Hansson (S) yrkar på att en notering från socialdemokraterna 

läggs till protokollet. 

 

Arbetsutskottet bifaller yrkandet. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
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Kommunstyrelsen 2014-05-07 § 68 Dnr KS 2014/402 

Försäljning del av fastigheten Norra Mos 1:2 

Ärendebeskrivning 

Köpekontrakt har upprättats där Kumla kommun säljer del av fastigheten Kumla Norra 

Mos 1:2 till Norman & Carlsson Bygg AB. Fastighetens areal utgör 3 800 kvm och är 

obebyggd. Köpesumman uppgår till 475 000 kr. Köparen står för 

förrättningskostnaderna. 

  

Köpekontraktet gäller under förutsättning att det godkänns av kommunstyrelsen. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen 

 

1. godkänner köpekontraktet gällande försäljning av del av fastigheten Kumla Norra 

Mos 1:2, samt 

 

2. budgeterar i investeringsbudgeten för kommunstyrelsen en inkomst om 475 000 kr 

för ovanstående fastighetsförsäljning. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen 

 

1. godkänner köpekontraktet gällande försäljning av del av fastigheten Kumla Norra 

Mos 1:2, samt 

 

2. budgeterar i investeringsbudgeten för kommunstyrelsen en inkomst om 475 000 kr 

för ovanstående fastighetsförsäljning. 
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Kommunstyrelsen 2014-05-07 § 69 Dnr KS 2014/290 

Nämndernas månadsrapporter 

Ärendebeskrivning 

Ekonomiavdelningen har upprättat månadsrapport till kommunstyrelsen för samtliga 

nämnder och förvaltningar t o m mars månad. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner den ekonomiska rapporten. 

Arbetsutskottets behandling 

Yrkanden 
Katarina Hansson (S) föreslår att nämnderna uppdras att arbeta för en budget i balans. 

 

Arbetsutskottet bifaller yrkandet. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen godkänner den ekonomiska rapporten samt uppdrar nämnderna att 

arbeta för en budget i balans. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner den ekonomiska rapporten samt uppdrar nämnderna att 

arbeta för en budget i balans. 
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Kommunstyrelsen 2014-05-07 § 70 Dnr KS 2014/407 

Avstämning av barn- och elevantal 2014 

Ärendebeskrivning 

Enligt resursfördelningsmodell för barn- och utbildningsnämnden ska det ske en 

avstämning mellan budgeterat antal barn/elever i förskola, fritidshem, förskoleklass och 

skola och det faktiska antalet i nämndens verksamheter den 31 mars. 

 

Antalet barn/elever i verksamheterna har ökat med 172 st mellan 31 mars 2013 och 31 

mars 2014. I budgetramen för 2014 fick nämnden kompensation för 64 st, vilket 

motsvarade 1500 tkr. Det innebär att nämnden har rätt att få kompletterande 

budgetmedel för 108 barn/elever, vilket motsvarar 5417 tkr. I kommunstyrelens budget 

för oförutsett har 2800 tkr anslagits för detta ändamål, vilket är 2617 tkr mindre än 

resultatet av avstämningen. 

 

Den senaste prognosen för kommunens resultat 2014 visar att kommunen har mycket 

begränsat utrymme att möta eventuella underskott i nämndernas verksamheter, eller 

nedrevideringar av prognoser för skatteunderlagets utveckling. Samtidigt är det för 

trovärdighetens skull viktigt att den resursfördelningsmodell som införts tillämpas på ett 

konsekvent sätt. Nämnden bör därför ges full kompensation för resultatet av 

barn/elevantalsökningen. Ombudgetering bör därför ske inom ramen för kommunens 

totala driftbudget. 

 

Prognosen för kommunens ekonomiska resultat per 31 mars, redovisar ett beräknat 

mindre överskott inom finansförvaltningen. Överskott förväntas bland annat för 

inkomstutjämningsbidraget (+2 mkr) och Mellankommunal utjämning (+0,6 mkr). 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att ovanstående intäktskonton budgeteras upp 

och att det utrymmet tillsammans med de 2,8 mkr från kommunstyrelsens anslag för 

oförutsett tillförs barn- och utbildningsnämnden. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 

 

1. barn- utbildningsnämndens budget utökas med 5400 tkr, 

 

2. kontot för inkomstutjämningsbidrag budgeteras upp med 2000 tkr, 

 

3. kontot för mellankommunal utjämning budgeteras upp med 600 tkr, samt 

 

4. 2800 tkr ianspråktas från kommunstyrelsens anslag för oförutsett. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut 
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Kommunstyrelsens förslag 

Enligt förslag till beslut 
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Kommunstyrelsen 2014-05-07 § 71 Dnr KS 2014/330 

Avveckling av Regionförbundet Örebro län och överföring av 
verksamhet och ekonomi till Region Örebro län 

Ärendebeskrivning 

Den 1 januari 2015 går Örebro läns landsting och Regionförbundet Örebro län samman 

och bildar en ny regionorganisation, Region Örebro län. Den nya regionorganisationen 

tar över landstingets och regionförbundets nuvarande uppdrag och verksamheter 

exklusive kommunernas del av inköpssamverkan. Även vissa uppgifter som tidigare 

tillhört länsstyrelsen överförs till den nya regionen. Regionen kan även ges andra 

uppdrag från regeringen och från statliga myndigheter. Därmed får regionorganisationen 

en större roll än den som landstinget och regionförbundet har idag. Ansvaret för 

planering och samordning av regionala utvecklingsinsatser blir härigenom tydligare. 

 

Från och med den 1 januari 2015 övertar den nya regionorganisationen driftsansvaret 

för regionförbundets verksamhet. Kommunerna har via avgifter betalat ca 19 mnkr 

(exkl. kostnader för inköpssamverkan) till regionförbundet. Region Örebro län ska från 

och med 2015-01-01 genom skatteväxling kompenseras för ett utökat kostnadsåtagande. 

Skatteväxlingen innebär att Region Örebro län höjer utdebiteringen med 3 öre och 

länets kommuner sänker utdebiteringen i motsvarande grad. 

 

Beslut om skatteväxling ska fattas i respektive medlems fullmäktigeförsamling senast 

under juni månad 2014 då kravet från regeringen är att beslut om skatteväxling ska vara 

inrapporterat till finansdepartementet senast den 30 september 2014. Kostnadsansvaret 

för ett antal gränssnittsområden mellan landstinget och länets kommuner ska utredas 

ytterligare. Ekonomidirektören på landstinget har tillsammans med ekonomicheferna i 

länets kommuner ett uppdrag att under 2014 utreda effekterna av ett eventuellt förändrat 

kostnadsansvar för hemsjukvård, korrigering av tidigare skatteväxling för 

gymnasieresor, färdtjänst, inköpssamverkan och eventuella andra frågor. 

 

Fullmäktige föreslås besluta att samtliga tillgångar, skulder, eget kapital och åtaganden 

per 2014-12-31 i Regionförbundet Örebro län förs till Region Örebro län. I enlighet med 

förbundsordningen ska vid upphörande samtliga tillgångar, skulder, eget kapital och 

åtagande fördelas i proportion till medlemmarnas finansiering. Beslutet innebär således 

ett avsteg från förbundsordningen. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta  

1. att godkänna att en skatteväxling sker per den 2015-01-01 innebärande att Region 

Örebro län höjer utdebiteringen med 3 öre per skattekrona och länets kommuner sänker 

utdebiteringen i motsvarande grad  

2. att uppdra till Regionförbundet Örebro län att upplösa kommunalförbundet 

Regionförbundet Örebro län per 2014-12-31, samt  

3. att samtliga tillgångar, skulder, eget kapital och åtaganden per 2014-12-31 förs till 
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Region Örebro län (organisations nummer 232100-0164). Kvarvarande eget kapital per 

den 2014- 12-31 ”öronmärks” för regionalt utvecklingsarbete. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt förslag till beslut 
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Kommunstyrelsen 2014-05-07 § 72 Dnr KS 2014/331 

Överenskommelse om samverkan mellan kommunerna i Örebro 
län och Region Örebro län 

Ärendebeskrivning 

Den 1 januari 2015 går Örebro läns landsting och Regionförbundet Örebro län samman 

och bildar en ny regionorganisation, Region Örebro län. Den nya regionorganisationen 

tar över landstingets och regionförbundets nuvarande uppdrag och verksamheter 

exklusive kommunernas del av inköpssamverkan. Även vissa uppgifter som tidigare 

tillhört länsstyrelsen överförs till den nya regionen. Regionen kan även ges andra 

uppdrag från regeringen och från statliga myndigheter. Därmed får regionorganisationen 

en större roll än den som landstinget och regionförbundet har idag. Ansvaret för 

planering och samordning av regionala utvecklingsinsatser blir härigenom tydligare. 

 

Ett väl fungerande samarbete med länets kommuner och Region Örebro län är en 

förutsättning för att det regionala utvecklingsarbetet ska bli framgångsrikt. Flertalet 

uppgifter för regionen och kommunerna har en inbördes koppling till varandra. Därför 

måste möjligheter till en aktiv samverkan och dialog skapas organisatoriskt mellan 

kommunerna och regionen. Det är viktigt med ett aktivt gemensamt engagemang och 

ansvarstagande i samverkansförhållandet. 

 

Föreliggande förslag har framtagits i överläggningar i politiska grupperingar och på 

tjänstemannanivå tillsammans med kommunernas representanter. Regionala 

samverkansrådet föreslås bli en strukturerad mötesplats för dialog mellan kommunerna i 

Örebro län och Region Örebro län. För att vinna giltighet ska förslaget antas av 

landstingsfullmäktige och kommunernas fullmäktigeförsamlingar. 

 

Samverkansstrukturen skall löpande utvärderas, utvecklas och anpassas efter behov. 

 

Region Örebro län svarar för sekreterarfunktion, arkiv och administrativa kostnader för 

Regionala samverkansrådet. Respektive huvudman bär kostnaden för respektive 

företrädares arvode och andra omkostnader för uppdragets fullgörande i Regionala 

samverkansrådet. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar för sin del föreslå kommunfullmäktige, under förutsättning 

av att samtliga kommunfullmäktigeförsamlingar/landstingsfullmäktige i länet fattar 

motsvarande beslut  

 

att anta framlagt förslag till ”Överenskommelse om samverkan mellan kommunerna i 

Örebro län och Region Örebro län”  

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut 
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Kommunstyrelsens förslag 

Enligt förslag till beslut 
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Kommunstyrelsen 2014-05-07 § 73 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 

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. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 24 mars 2014 att återremittera ärendet genom 
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minoritetsåterremiss med motiveringen att fyra av punkterna inte var besvarade. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige 

 

1. antar yttrandet, 

2. anser motionen som besvarad. 

Arbetsutskottets behandling 

Yrkanden 
Katarina Hansson (S) föreslår att punkt 1 i motionen anses som besvarad och att 

punkterna 2 till 5 i motionen avslås. 

 

Mats Hellgren (M) föreslår att punkt 1 i motion anses som besvarad samt yrkar bifall till 

punkterna 2 till 5 i motionen. 

 

Christina Örnebjär (FP) ställer sig bakom Mats Hellgrens förslag. 

 

Arbetsutskottet bifaller punkt 1 i motionen. 

 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer avslag mot bifall gällande punkterna 2 till 5 i motionen. 

Ordföranden finner att avslag till punkterna 2 till 5 i motionen vunnit majoritet. 

 

Arbetsutskottet avslår punkterna 2 till 5 i motionen.  

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att 

 

1. anta yttrandet, 

2. anse punkt 1 i motionen som besvarad, samt 

3. avslå punkterna 2 till 5 i motionen.  

 

Reservationer 
Mats Hellgren (M) och Christina Örnebjär (FP) reserverar sig mot förslagspunkt 3.  

Kommunstyrelsens behandling 

Yrkanden 
Margareta Engman (M) yrkar bifall till punkterna 2 till 5 i motionen. 

 

Jan Engman (C), Per Holm (KD), Christina Örnebjär (FP), Berry Keller (M) samt 

Carina Riberg (MP) yrkar bifall till Margareta Engmans yrkande. 
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Propositionsordning 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Margareta Engmans yrkande. 

Ordföranden finner att arbetsutskottets förslag vunnit majoritet.  

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt arbetsutskottets förslag 

 

Reservationer 
Margareta Engman (M), Jan Engman (C), Per Holm (KD), Christina Örnebjär (FP), 

Berry Keller (M) samt Carina Riberg (MP) reserverar sig mot förslagspunkt 3 i 

arbetsutskottets förslag. 
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Kommunstyrelsen 2014-05-07 § 74 Dnr KS 2012/537 

Svar - motion från folkpartiet gällande Internet på äldreboenden 

Ärendebeskrivning 

Folkpartiet lämnade den 10 maj 2012 in en motion om internet på kommunens 

äldreboenden. Kommunledningskontoret har i samverkan med socialförvaltningen i 

uppdrag att bereda ärendet.  

 

Sammanfattningsvis ser kommunen att behovet av internetuppkoppling på våra 

äldreboende kommer att öka framöver. Arbete med att utveckla verksamheten för att 

möjliggöra digital kontakt med kommunen och samtidigt bygga infrastruktur för IT 

pågår. Fler verksamheter omfattas av samma framtida utveckling varpå ett 

kommunövergripande ansvar behöver tas i frågan.  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar yttrandet och anser motionen besvarad. 

Arbetsutskottets behandling 

Yrkanden 
Christina Örnebjär (FP) yrkar bifall till motionen. 

 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer bifall till motionen mot förslag till beslut. Ordföranden finner att 

förslag till beslut vunnit majoritet. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

 

Reservationer 
Christina Örnebjär (FP) och Mats Hellgren (M) reserverar sig mot förslaget. 

Kommunstyrelsens behandling 

Yrkanden 
Christina Örnebjär (FP) föreslår bifall till motionen. 

 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer bifall till motionen mot förslag till beslut. Ordföranden finner att 

förslag till beslut vunnit majoritet. 
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Kommunstyrelsens förslag 

Enligt förslag till beslut 

 

Reservationer 
Christina Örnebjär (FP) reserverar sig mot förslaget. 
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Kommunstyrelsen 2014-05-07 § 75 Dnr KS 2013/432 

Svar - motion om införande av E-petitioner i Kumla kommun 

Ärendebeskrivning 

Folkpartiet har lämnat en motion om införande av E-petitioner i Kumla kommun. I 

motionen föreslås det att fullmäktige beslutar 

 

1. att införa E-petitioner i Kumla kommun under en försöksperiod, samt 

 

2. att ge kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram en strategi för hur införandet av 

E-petitioner ska ske och hur det ska marknadsföras till Kumlas invånare. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 22 april 2013 att överlämna förslaget till 

kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunledningskontoret har lämnat förslag till yttrande. Av yttrandet framgår bland 

annat att ett mål för Kumla kommun är att ”invånare, brukare och medarbetare ska ha 

möjlighet till ett aktivt deltagande för att öka befolkningens delaktighet och stärka 

medborgarnas demokratiska inflytande”. Kumla kommun har sedan år 2004 

kompletterat den representativa demokratin och ökat medborgarnas direkta inflytande 

genom införandet av medborgarförslag.  

 

Medborgarförslagen går även att lämna in via en e-tjänst. Genom inloggning med e-

legitimation garanteras rättsäkerheten och hänsyn tas till den nya generationens 

kommunikations- och informationsvägar. 

Länsstyrelsen i Örebro län, Regionförbundet Örebro och Örebro läns landsting har 

arbetat fram ett förslag till en regional digital agenda för Örebro län som är ute på 

remiss. Den digitala agendan är ett EU- tillika regeringsuppdrag som bland annat syftar 

till att ”IT gör demokratin mer tillgänglig…” 

 

Alternativ 1 

Idag erbjuder Kumla kommun möjligheten att lämna in medborgarförslag via en e-

tjänst. Vilket anses vara i linje med motionens intentioner och Kumla kommuns mål.  

 

Alternativ 2 

Utifrån motionens intentioner, Kumla kommuns mål samt arbetet med en digital agenda 

föreslås att ett ställningstagande till införande av e-petitioner ska göras i samband med 

antagandet av Kumla kommuns Digitala agenda. Den kommande Digitala agendans 

ambition är att Kumla kommun ska använda IT för att nå politiska mål för tillväxt, 

social välfärd, demokrati och klimatförbättringar. 

 

För att skapa en effektiv administration rekommenderas att tidigare erfarenheter och 

behovet av e-petitioner bedöms utifrån den Digitala agendans samlade bild av Kumla 
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kommuns utmaningar och eventuella satsningar. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige 

 

1. beslutar enligt alternativ 1, samt 

2. anser att motionen är besvarad. 

Arbetsutskottets behandling 

Yrkanden 
Christina Örnebjär (FP) föreslår att arbetsutskottet beslutar enligt alternativ 2. Mats 

Hellgren (M) ställer sig bakom yrkandet. 

 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer alternativ 2 mot förslag till beslut. Ordföranden finner att förslag till 

beslut vunnit majoritet. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

 

Reservationer 
Christina Örnebjär (FP) och Mats Hellgren (M) reserverar sig mot förslaget. 

Kommunstyrelsens behandling 

Yrkanden 
Christina Örnebjär (FP) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt alternativ 2. 

Margareta Engman (M) ställer sig bakom yrkandet. 

 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer Christina Örnebjärs yrkande mot förslag till beslut. Ordföranden 

finner att förslag till beslut vunnit majoritet. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt förslag till beslut 

 

Reservationer 
Christina Örnebjär (FP), Margareta Engman (M) samt Berry Keller (M) reserverar sig 

mot förslaget. 
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Kommunstyrelsen 2014-05-07 § 76 Dnr KS 2014/166 

Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag - 
maj 2014 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen ska enligt arbetsordning för kommunfullmäktige i Kumla, varje år 

vid fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober redovisa de motioner och 

medborgarförslag som inte har beretts färdigt samt redovisa de medborgarförslag som 

har överlämnats för besvarande till nämnd. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av obesvarade motioner och 

medborgarförslag. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt förslag till beslut 
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Kommunstyrelsen 2014-05-07 § 77 Dnr KS 2014/368 

Årsredovisning 2013 - Stiftelsen Nygårdshemmet 

Ärendebeskrivning 

Stiftelsen Nygårdshemmet har översänt sin årsredovisning för år 2013.  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen 2013 för stiftelsen Nygårdshemmet. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt förslag till beslut 
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Kommunstyrelsen 2014-05-07 § 78 Dnr KS 2014/369 

Taxor och avgifter inom vård och omsorg 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunfullmäktiges beslut 27 maj 2002; § 66 ändrad § 78 får Socialnämnden 

årligen justera avgifter för måltider och s.k. á-priser i hemtjänst med hänsyn till 

förändringar i kommunens självkostnad. 

 

Kumla kommun är sedan 2013-10-01 medlemmar i Taxe- och avgiftsnämnden vilket 

innebär att från och med 2014-01-01 gäller Taxe- och avgiftsnämndens 

tillämpningsföreskrifter. Detta innebär att avgifter för kommunal hälso- och sjukvård 

kommer att tas ut även för personer med LSS-beslut 

 

Socialnämnden har antagit taxor- och avgifter för 2014. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar taxorna- och avgifterna inom socialförvaltningens 

verksamhet för 2014. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt förslag till beslut 
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Kommunstyrelsen 2014-05-07 § 79 Dnr KS 2014/418 

Meddelanden av kommunalägda bolags styrelseprotokoll 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade den 2 april 2014 § 51 att styrelse- och årsstämmoprotokoll 

för hel- eller delägda kommunala bolag ska redovisas under punkten meddelanden på 

kommunstyrelsens sammanträden. 

 

Här redovisas inkomna protokoll från de kommunalägda bolagen. 

 

Protokoll från Kumla Bostäder AB 2014-03-12 

Protokoll från Kumla Fastigheter AB 2014-04-16 

Protokoll från Stadsnät i Örebro-Kumla AB 2014-02-13 

Protokoll från Utvecklingsbolaget i Örebro-Kumla AB 2014-02-24 

Protokoll från Vindkraft i Örebro-Kumla AB 2014-04-09 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
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Kommunstyrelsen 2014-05-07 § 80 Dnr KS 2014/412 

Anmälan av arbetsutskottets protokoll - maj 2014 

Ärendebeskrivning 

Anmälan av arbetsutskottets protokoll från den 18 och 25 mars samt den 1 april. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen lägger protokollen till handlingarna.  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger protokollen till handlingarna.  
  

 


