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Anders Bäcklin 
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Kommunstyrelsen 2014-09-03 § 111 Dnr KS 2013/1290 

Svar medborgarförslag - att sätta upp burkhållare på sidorna av 
soptunnorna och eller på lyktstolparna 

Ärendebeskrivning 

I ett medborgarförslag daterat den 13 november 2013 föreslås att burkhållare sätts 
upp på sidorna av soptunnorna och/eller på lyktstolparna. Kommunfullmäktige 
överlämnade den 16 december 2013 medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 
besvarande. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog den 7 januari 2014 åt tekniska kontoret att 
lämna förslag till yttrande. 
 
Tekniska kontoret har den 1 augusti 2014 lämnat förslag till yttrande. 
 
Av yttrandet framgår att kommunen under en försöksperiod kommer att sätta upp fem 
stycken så kallade pantrör i anslutning till papperskorgar/hundlatriner. I pantrören kan 
burkar och PET-flaskor lämnas, därefter kan andra förbipasserande personer ta med 
och panta dem. Efter utgången av försöksperioden ska en utvärdering av försöket 
göras. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen  
1. antar yttrandet,  
2. anser att medborgarförslaget därmed är besvarat. 

Arbetsutskottets behandling 

Yrkanden 
Christina Örnebjär (FP) föreslår att medborgarförslaget ska anses bifallet. 
 
Arbetsutskottet bifaller Christina Örnebjärs (FP) yrkande. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen  
1. antar yttrandet,  
2. anser att medborgarförslaget därmed är bifallet. 
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Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen  
1. antar yttrandet,  
2. anser att medborgarförslaget därmed är bifallet. 
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Kommunstyrelsen 2014-09-03 § 112 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 informationen till handlingarna. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
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Kommunstyrelsen 2014-09-03 § 113 Dnr KS 2014/577 

Ställföreträdande kommundirektör 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen ansvarar för den samlade personalpolitiken för kommunens 
anställda. I kommunstyrelsens uppdrag ingår bland annat att tillsätta 
förvaltningschefer/chefer och ställföreträdande för dessa.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att utse Niklas Örnfelt som 
ställföreträdande kommundirektör tillsvidare. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att utse Niklas Örnfelt som 
ställföreträdande kommundirektör från och med 5 september 2014. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att utse Niklas Örnfelt som 
ställföreträdande kommundirektör från och med 5 september 2014. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen utser Niklas Örnfelt till ställföreträdande kommundirektör från och 
med 5 september 2014. 
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Kommunstyrelsen 2014-09-03 § 114 Dnr KS 2014/159 

Förordnande av tf. förvaltningschef för barn- och 
utbildningsförvaltningen 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade den 12 mars 2014 att förordna Annika Hallberg som t.f. 
förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen från och med den 1 april till och 
med den 31 augusti med möjlighet till förlängning. Med anledning av detta måste nu 
förordnandet av Annika Hallberg som t.f. förvaltningschef för barn- och 
utbildningsförvaltningen förlängas. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen förordnar Annika Hallberg som t.f. förvaltningschef för barn- och 
utbildningsförvaltningen från den 1 september 2014 och till och med den 31 augusti 
2015. 

Arbetsutskottets behandling 

Yrkanden 
Christina Örnebjär (FP) föreslår att Annika Hallberg enbart ska inneha tjänsten som t.f. 
förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen och under den aktuella 
perioden överlåta sin tjänst som förvaltningschef för kultur- och fritidsförvaltningen till 
ställföreträdande chef.  
 
Christina Örnebjär (FP) föreslår en ändring i förslag till beslut, att förordnandet ska 
vara som längst till den 31 augusti 2015. 
 
Arbetsutskottet bifaller yrkandet att förordnandet ska vara som längst till den 31 
augusti 2015. 
 
Propositionsordning  
Ordförande Katarina Hansson (S) ställer förslag till beslut efter arbetsutskottets 
ändring mot Christina Örnebjärs (FP) yrkande att Annika Hallberg enbart ska vara t.f. 
förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen under den aktuella perioden.  
 
Ordföranden finner att förslag till beslut vunnit majoritet. 
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Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen förordnar Annika Hallberg som t.f. förvaltningschef för barn- och 
utbildningsförvaltningen från den 1 september 2014 och som längst till den 31 augusti 
2015. 

Kommunstyrelsens behandling 

Yrkanden 
Christina Örnebjär (FP) föreslår att Annika Hallberg enbart ska inneha tjänsten som t.f. 
förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen och under den aktuella 
perioden överlåta sin tjänst som förvaltningschef för kultur- och fritidsförvaltningen till 
ställföreträdande chef.  
 
Annica Moberg (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordförande Katarina Hansson (S) ställer Christina Örnebjärs (FP) yrkande att Annika 
Hallberg enbart ska vara t.f. förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen 
under den aktuella perioden mot Annica Mobergs (S) bifallsyrkande.  
 
Ordföranden finner att Annica Mobergs (S) bifallsyrkande vunnit majoritet. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen förordnar Annika Hallberg som t.f. förvaltningschef för barn- och 
utbildningsförvaltningen från den 1 september 2014 och som längst till den 31 augusti 
2015. 

Reservationer 

Christina Örnebjär (FP) reserverar sig mot beslutet tillförmån för sitt eget förslag. 
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Kommunstyrelsen 2014-09-03 § 115 Dnr KS 2014/635 

Delårsrapport 2014 - Kumla kommun 

Ärendebeskrivning 

Enligt den kommunala redovisningslagen ska kommuner och landsting minst en gång 
under räkenskapsåret upprätta en delårsrapport för verksamheten från årets början. 
Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av 
räkenskapsåret. Kumla kommun har valt att sammanställa delårsrapporten per den 31 
juli. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten med helårsprognos. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens behandling 

Ekonomichef Johan Hultgren och projektledare Caroline Foglè informerar i ärendet. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt förslag till beslut. 
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Kommunstyrelsen 2014-09-03 § 116 Dnr KS 2014/213 

Skyltning i Kumla - råd och riktlinjer 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggandsförvaltningen fick av kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag 
att se över skyltningen i Kumla. Miljö- och byggnadsförvaltningen har tagit fram 
dokumentet "Skyltning i Kumla - råd och riktlinjer" som beskriver de allmänna riktlinjer 
som finns för kommersiell skyltning i Kumla kommun. Dokumentet har tagits fram för 
att informera, inspirera och vägleda vid skyltning i Kumla kommun. Det är också ett 
underlag för kommunens bygglovgivning.  
 
Skyltning i Kumla var ute på remiss 2011 och har nu justerats och kompletterats.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 13 mars att godkänna "Skyltning i Kumla - 
råd och riktlinjer". 
 
Arbetsutskottet beslutade i april 2014 att återremittera programmet - "Skyltning i 
Kumla - råd och riktlinjer" - till miljö- och byggnadsförvaltningen för ytterligare 
justeringar och kompletteringar. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner programmet "Skyltning i Kumla - råd och riktlinjer". 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens behandling 

Yrkanden 
Mats Hellgren (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner programmet "Skyltning i Kumla - råd och riktlinjer". 
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Kommunstyrelsen 2014-09-03 § 117 Dnr KS 2014/671 

Försäljning av bostadsrätt Solhemsgatan 10 c 

Ärendebeskrivning 

Överlåtelseavtal har upprättats där Kumla kommun säljer bostadsrätten i HSBs BRF 
Solhem i Kumla, lägenhet nr 36, med adress Solhemsgatan 10 C, till Johan Hellström. 
Köpesumman uppgår till 150 000 kr. Lägenheten är vakant, av äldre standard och med 
renoveringsbehov. Boarean utgör 54,5 kvm. Överlåtelseavtalet gäller under 
förutsättning att det godkänns av kommunstyrelsen. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen  
1. godkänner överlåtelseavtalet gällande bostadsrätten i HSBs BRF Solhem i Kumla, 
lägenhet nr 36, samt 
2. budgeterar i investeringsbudgeten för kommunstyrelsen en inkomst om 150 000 kr 
för ovanstående försäljning av bostadrätt. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens behandling 

Yrkanden 
Katarina Hansson (S) föreslår att beslutspunkt två utgår.  
 
Kommunstyrelsen bifaller Katarina Hanssons (S) yrkande. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner överlåtelseavtalet gällande bostadsrätten i HSBs BRF 
Solhem i Kumla, lägenhet nr 36. 
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Kommunstyrelsen 2014-09-03 § 118 Dnr KS 2013/419 

Dagvattenhantering i Kumla kommun  

Ärendebeskrivning 

Vårt klimat håller på att förändras vilket bl. a. medför att nederbördsmängderna ökar. 
En förvaltningsövergripande dagvattengrupp har därför bildats för att nå en samsyn 
inom kommunen om hur dagvatten ska tas omhand. I gruppen finns representanter 
från tekniska kontoret, miljö- och byggnadsförvaltningen, kultur- och 
fritidsförvaltningen samt Naturskyddsföreningen. Gruppen har fått i uppdrag av 
Kommunstyrelsen att driva arbetet med dagvattenfrågorna i både nya och befintliga 
områden samt ta fram riktlinjer för dagvattenhantering i Kumla kommun.  
 
Förvaltningschefer för berörda förvaltningar har utgör styrgrupp. Riktlinjer för 
dagvattenhantering i Kumla kommun samt informationsbladet ” Ta hand om ditt 
dagvatten – Råd till dig som ska bygga” har varit ute på remiss till berörda 
förvaltningar, kommunala bolagen och länsstyrelsen. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen antar riktlinjerna för dagvattenhantering i Kumla kommun samt 
informationsbladet ”Ta hand om ditt dagvatten – Råd till dig som ska bygga”. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antar riktlinjerna för dagvattenhantering i Kumla kommun samt 
informationsbladet ”Ta hand om ditt dagvatten – Råd till dig som ska bygga”. 
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Kommunstyrelsen 2014-09-03 § 119 Dnr KS 2014/283 

Reviderade regler för politiska lärlingar 

Ärendebeskrivning 

Arbetsutskottet uppdrog den 25 mars 2014 administrativ chef Niklas Örnfelt att 
revidera reglerna för de politiska lärlingarna. Förslag på ändringar innefattar bland 
annat ett tillägg till § 3 om att det i en nämnd får förekomma högst två politiska 
lärlingar samtidigt. Ändringen innebär att en lärlingsplats tillfaller majoriteten och att 
en lärlingsplats tillfaller oppositionen. Utöver detta har även tre paragrafer lagts till. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar reglerna för politiska lärlingar. 

Arbetsutskottets behandling 

Yrkanden 
Mats Hellgren (M) föreslår att det under paragraf fyra görs ett tillägg där det framgår 
att partiet som lärlingen tillhör ska finnas representerat i aktuell nämnd. 
 
Arbetsutskottet bifaller yrkandet. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige antar reglerna för politiska lärlingar, enligt arbetsutskottets 
behandling. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
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Kommunstyrelsen 2014-09-03 § 120 Dnr KS 2014/552 

Reglemente ny utbildningsnämnd 

Ärendebeskrivning 

Den 24 juni 2014 gav kommunstyrelsens arbetsutskott kommundirektör Ulla Lundholm 
i uppdrag att ta fram reglemente för den nya utbildningsnämnden som innefattar 
nuvarande barn- och utbildningsnämnden, gymnasienämnden samt 
vuxenutbildningens ansvar. Förslaget är att den nya nämnden ska heta "Nämnden för 
livslångt lärande". Den nya nämnden träder i kraft i samband med ny mandatperiod 1 
januari 2015. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige  
1. upphäver reglemente för barn- och utbildningsnämnden samt reglemente för 
gymnasienämnden, båda antagna av kommunfullmäktige den 14 december 2010, § 
137, 
2. beslutar att den nya nämnden ska heta: Nämnd för livslångt lärande  
3. antar reglemente för Nämnd för livslångt lärande enligt bilaga.  
4. beslutar att nämnd för livslångt lärande tillika dess reglemente träder i kraft i 
samband med ny mandatperiod 1 januari 2015.  
 
Kommunstyrelsen 
uppdrar åt kommundirektör Ulla Lundholm att rekrytera en förvaltningschef till 
förvaltningen för livslångt lärande. 

Arbetsutskottets behandling 

Yrkanden 
Christina Örnebjär (FP) föreslår att namnet på den nya nämnden ska vara 
utbildningsnämnden. 
 
Ordförande Katarina Hansson (S) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla alla punkter 
utom punkt 2 avseende namnet på den nya nämnden. 
 
Arbetsutskottet bifaller Katarina Hanssons (S) yrkande och beslutar således enligt alla 
punkter utom punkt 2 i förslag till beslut.  
 
Propositionsordning 
Ordförande Katarina Hansson (S) ställer Christina Örnebjärs (FP) förslag gällande punkt 
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2 att den nya nämnden ska heta Utbildningsnämnden mot förslag till beslut att den 
nya nämnden ska heta Nämnd för livslångt lärande.  
 
Ordföranden finnar att förslag till beslut avseende punkt 2 har vunnit majoritet. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut 
 
Reservationer 
Christina Örnebjär (FP) reserverar sig mot förslaget avseende punkt 2. 

Kommunstyrelsens behandling 

Yrkanden 
Christina Örnebjär (FP) föreslår att namnet på den nya nämnden ska vara 
utbildningsnämnden. 
 
Mats Hellgren (M), Jan Engman (C), Per Holm (KD) yrkar bifall till Christina Örnebjärs 
(FP) förslag. 
 
Annica Moberg (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Ordförande Katarina Hansson (S) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla alla punkter 
utom punkt 2 avseende namnet på den nya nämnden. 
 
Kommunstyrelsen bifaller Katarina Hanssons (S) yrkande och beslutar således enligt 
alla punkter utom punkt 2 i förslag till beslut.  
 
Propositionsordning 
Ordförande Katarina Hansson (S) ställer Christina Örnebjärs (FP) m.fl. förslag gällande 
punkt 2 att den nya nämnden ska heta Utbildningsnämnden mot Annica Mobergs (S) 
bifallsyrkande att den nya nämnden ska heta Nämnd för livslångt lärande.  
 
Ordföranden finnar att Annica Mobergs bifallsyrkande avseende punkt 2 har vunnit 
majoritet. 
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Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige  
1. upphäver reglemente för barn- och utbildningsnämnden samt reglemente för 
gymnasienämnden, båda antagna av kommunfullmäktige den 14 december 2010, § 
137, 
2. beslutar att den nya nämnden ska heta: Nämnd för livslångt lärande  
3. antar reglemente för Nämnd för livslångt lärande enligt bilaga.  
4. beslutar att nämnd för livslångt lärande tillika dess reglemente träder i kraft i 
samband med ny mandatperiod 1 januari 2015. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen 
uppdrar åt kommundirektör Ulla Lundholm att rekrytera en förvaltningschef till 
förvaltningen för livslångt lärande. 

Reservationer 

Christina Örnebjär (FP), Mats Hellgren (M), Jan Engman (C) och Per Holm (KD) 
reserverar sig mot förslaget avseende punkt 2. 
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Kommunstyrelsen 2014-09-03 § 121 Dnr KS 2014/553 

Reglemente ny samhällsbyggnadsnämnd och myndighetsnämnd 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott (§ 14/2014) gav kommundirektören i uppdrag att se 
över förvaltnings- och nämndorganisationen för frågor som miljö- och 
byggnadsnämnden, tekniska kontoret och kommunfastigheter hanterar. I skrivelsen 
föreslås ett alternativ för att anpassa nämndsorganisationen efter Vision 2025. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige  
1. upphäver från och med den 1 januari 2015 reglementet för miljö- och 
byggnadsnämnden, antaget av kommunfullmäktige den 14 december 2010, § 137,  
2. antar reglementet för nya samhällsbyggnadsnämnden,  
3. beslutar att den nya samhällsbyggnadsnämnden tillika dess reglemente träder i kraft 
i samband med den nya mandatperioden 1 januari 2015,  
4. antar reglementet för nya myndighetsnämnden, 
5. beslutar att myndighetsnämnden tillika dess reglemente träder i kraft i samband 
med den nya mandatperioden 1 januari 2015.  
 
Kommunstyrelsen  
1.uppdrar åt kommundirektör Ulla Lundholm att rekrytera en förvaltningschef till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, samt 
2.uppdrar åt kommundirektör Ulla Lundholm att till kommunstyrelsen föreslå en 
interim organisation som hanterar driften i en övergångsfas tills dess att en 
förvaltningschef är tillsatt och Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslut om en ny 
förvaltningsorganisation. 

Arbetsutskottets behandling 

Yrkanden 
Katarina Hansson (S) föreslår att punkterna 4-6 under § 2, som innefattar tillstånd, 
prövning och kontroll enligt tobakslagen, alkohollagen och lagen om detaljhandel med 
vissa receptfria läkemedel, i reglementet för myndighetsnämnden ska ligga kvar under 
kommunstyrelsens ansvarsområde.  
 
Arbetsutskottet bifaller Katarina Hanssons yrkande. 
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Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut efter arbetsutskottets behandling. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige  
1. upphäver från och med den 1 januari 2015 reglementet för miljö- och 
byggnadsnämnden, antaget av kommunfullmäktige den 14 december 2010, § 137,  
2. antar reglementet för nya samhällsbyggnadsnämnden,  
3. beslutar att den nya samhällsbyggnadsnämnden tillika dess reglemente träder i kraft 
i samband med den nya mandatperioden 1 januari 2015,  
4. antar reglementet för nya myndighetsnämnden, 
5. beslutar att myndighetsnämnden tillika dess reglemente träder i kraft i samband 
med den nya mandatperioden 1 januari 2015. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen  
1.uppdrar åt kommundirektör Ulla Lundholm att rekrytera en förvaltningschef till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, samt 
2.uppdrar åt kommundirektör Ulla Lundholm att till kommunstyrelsen föreslå en 
interim organisation som hanterar driften i en övergångsfas tills dess att en 
förvaltningschef är tillsatt och Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslut om en ny 
förvaltningsorganisation. 
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Kommunstyrelsen 2014-09-03 § 122 Dnr KS 2014/670 

Reglemente kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott (§ 14/2014) gav kommundirektören i uppdrag att se 
över förvaltnings- och nämndorganisationen för frågor som miljö- och 
byggnadsnämnden, tekniska kontoret och kommunfastigheter hanterar.  
 
Med anledning av uppdraget har ett förslag lämnats på ett reglemente för en ny 
samhällsbyggnadsnämnd. I samband med det lämnas härmed även ett förslag på 
revidering av kommunstyrelsens reglemente. Fokus har varit att kommunstyrelsen ska 
koncentrera sig på huvuduppdraget att på strategisk nivå leda, styra och ha uppsikt 
över samtliga nämnder utifrån kommunfullmäktiges principbeslut. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige  
1. antar reglemente för kommunstyrelsen, samt  
2. beslutar att reglemente för kommunstyrelsen träder i kraft i samband med ny 
mandatperiod 1 januari 2015. 
 
Kommunstyrelsen 
uppdrar åt kommundirektör Ulla Lundholm att till kommunstyrelsen senast i mars 
2015 föreslå en förvaltningsorganisation för kommunstyrelsen. 

Arbetsutskottets behandling 

Yrkanden 
Katarina Hansson (S) föreslår att tillsyn, prövning och kontroll enligt tobakslagen, 
alkohollagen och lagen om detaljhandel med vissa receptfria läkemedel fortsatt ska 
ligga under kommunstyrelsens ansvar.  
 
Arbetsutskottet bifaller Katarina Hanssons yrkande. 
 
Christina Örnebjär (FP) föreslår att det under § 14 tas bort antalen kommunalråd och 
oppositionsråd samt att heltid tas bort.  
 
Katarina Hansson (S) föreslår att arbetsutskottet ska beslutar enligt alla paragrafer 
utom § 14. 
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Arbetsutskottet bifaller Katarina Hanssons yrkande att besluta enligt alla paragrafer 
utom § 14. 
 
Propositionsordning 
Ordförande Katarina Hansson (S) ställer § 14 enligt förslag till beslut mot Christina 
Örnebjärs (FP) förslag gällande § 14 att ta bort antalen kommunalråd och 
oppositionsråd samt att heltid tas bort, mot varandra.  
 
Ordföranden finner att förslag till beslut vunnit majoritet. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut efter arbetsutskottets behandling med tilläggen att tillsyn, 
prövning och kontroll enligt tobakslagen, alkohollagen och lagen om detaljhandel med 
vissa receptfria läkemedel fortsatt ska ligga under kommunstyrelsens ansvar. 

Kommunstyrelsens behandling 

Yrkanden 
Christina Örnebjär (FP) föreslår att det under § 14 tas bort antalen kommunalråd och 
oppositionsråd samt att ordet heltid tas bort.  
 
Jan Engman (C), Per Holm (KD) och Mats Gunnarsson (MP) yrkar bifall till Christina 
Örnebjärs (FP) förslag. 
 
Annica Moberg (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att § 14 ska stå kvar i sin 
nuvarande formulering. 
 
Mats Hellgren (M) avstår från att delta i beslutet avseende § 14. 
 
Katarina Hansson (S) föreslår att kommunstyrelsen ska beslutar enligt alla 
beslutspunkter och paragrafer utom § 14. 
 
Kommunstyrelsen bifaller Katarina Hanssons (S) yrkande att besluta enligt alla 
beslutspunkter och paragrafer utom § 14. 
 
Propositionsordning 
Ordförande Katarina Hansson (S) ställer Christina Örnebjär (FP) m.fl. förslag gällande § 
14 att ta bort antalen kommunalråd och oppositionsråd samt att ordet heltid tas bort 
mot Annica Mobergs (S) bifallsyrkande.  
 
Ordföranden finner att Annica Mobergs (S) bifallsyrkande vunnit majoritet. 
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Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige  
1. antar reglemente för kommunstyrelsen, samt  
2. beslutar att reglemente för kommunstyrelsen träder i kraft i samband med ny 
mandatperiod 1 januari 2015. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen 
uppdrar åt kommundirektör Ulla Lundholm att till kommunstyrelsen senast i mars 
2015 föreslå en förvaltningsorganisation för kommunstyrelsen. 

Reservationer 

Christina Örnebjär (FP), Jan Engman (C), Per Holm (KD) och Mats Gunnarsson (MP) 
reserverar sig mot förslaget avseende § 14 till förmån för Christina Örnebjärs (FP) 
förslag. 
 
Mats Hellgren (M) deltar inte i beslutet avseende § 14 i förslaget. 
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Kommunstyrelsen 2014-09-03 § 123 Dnr KS 2014/598 

Försäljning av fastigheten Kumla Willengården 3 

Ärendebeskrivning 

Kontrakt har upprättats där kommunen säljer fastigheten Kumla Willéngården 3 till NA 
Bygg AB. Tomtarealen är 10 407 kvm och köpesumman uppgår till 3 620 000 kronor. 
NA Bygg AB ska uppföra bostadsbebyggelse i två plan om totalt 24 lägenheter med en 
beräknad bostadsarea av totalt 1 830 kvm. Kontraktet gäller under förutsättning att 
det godkänns av kommunfullmäktige. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige  
1. godkänner kontraktet avseende försäljning av fastigheten Kumla Willéngården 3 till 
NA Bygg AB, samt  
2. budgeterar i investeringsbudgeten för kommunfullmäktige en inkomst om 3 620 000 
kronor för ovanstående fastighetsförsäljning. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt förslag till beslut. 
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Kommunstyrelsen 2014-09-03 § 124 Dnr KS 2014/599 

Försäljning av fastigheten del av Kumla 9:1 

Ärendebeskrivning 

Kontrakt har upprättats där kommunen säljer del av fastigheten Kumla 9:1 till NA Bygg 
AB. Tomtarealen är 8 184 kvm och ligger i kvarteret Täppan i Kumlaby. Adressen är 
Korstagatan, nummer ännu ej bestämt. Köpesumman uppgår till 3 400 000 kronor. NA 
Bygg AB ska uppföra bostadsbebyggelse i två plan om totalt 24 lägenheter med en 
beräknad bostadsarea av totalt 1 830 kvm. Kontraktet gäller under förutsättning att 
det godkänns av kommunfullmäktige. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige  
1. godkänner kontraktet avseende försäljning av del av fastigheten Kumla 9:1 till NA 
Bygg AB, samt  
2. budgeterar i investeringsbudgeten för kommunfullmäktige en inkomst om 3 400 000 
kronor för ovanstående fastighetsförsäljning. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt förslag till beslut. 
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Kommunstyrelsen 2014-09-03 § 125 Dnr KS 2014/600 

Köp av fastighet Kumla Hörsta 3:14 

Ärendebeskrivning 

Enligt Kumla kommuns översiktsplanearbete är ett av kommunens framtida 
förtätningsområden för bostäder längs med Sickelstavägen. Kommunen har erbjudits 
att förvärva fastigheten Hörsta 3:14 vilken består av två större markområden, öster 
och väster om vägen. Den östra delen kan med fördel användas som framtida 
rekreationsområde i norra Kumla och den västra delen kan användas för byte av mark i 
kommande fastighetsaffärer för att fortsätta exploateringen av småhustomter i norra 
Kumla. Mellan Kumla kommun och Lars Pettersson har avtal träffats där kommunen 
förvärvar fastigheten Hörsta 3:14 som vilken därefter fastighetsregleras till en av 
kommunen ägd fastighet. Kumla kommun betalar 6 975 000 kronor för den förvärvade 
fastigheten som består av åkermark, total areal är ca 48 ha. Kontraktet gäller under 
förutsättning att det godkänns av kommunfullmäktige. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige  
1. godkänner kontraktet avseende fastigheten Kumla Hörsta 3:14, samt  
2. anslår i investeringsbudgeten för kommunfullmäktige 6 975 000 kronor för 
ovanstående fastighetsköp. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt förslag till beslut. 
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Kommunstyrelsen 2014-09-03 § 126 Dnr KS 2014/623 

Kommunalt partistöd Kumla kommun 

Ärendebeskrivning 

Nya regler för kommunalt partistöd i kommunallagen har trätt i kraft den 1 februari 
2014. Reglerna tillämpas fr.o.m. mandatperioden 2014-2018. För att de nya reglerna 
ska kunna tillämpas fullt ut måste fullmäktige anta vissa lokala regler för partistödet. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige  
1. antar Regler för kommunalt partistöd, samt 
2. beslutar att reglerna börjar gälla från och med 1 januari 2015. 

Arbetsutskottets behandling 

Yrkanden 
Stefan Svensson (S) föreslår en ändring i reglerna för kommunalt partistöd under 
paragraf två första punkten. Att om ett parti som är representerat med ett mandat i 
kommunfullmäktige, måste ledamoten eller dess ersättare i kommunfullmäktige 
närvara vid minst hälften av kommunfullmäktiges sammanträden för att vara 
berättigad grundstödet. 
 
Arbetsutskottet bifaller Stefan Svenssons (S) yrkande. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut efter arbetsutskottets behandling. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige  
1. antar Regler för kommunalt partistöd, samt 
2. beslutar att reglerna börjar gälla från och med 1 januari 2015. 
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Kommunstyrelsen 2014-09-03 § 127 Dnr KS 2014/654 

Budgetbehov nya stadslekplatsen 

Ärendebeskrivning 

Lekplatsförslaget Tivoli valdes av barnen vid Lekplatsvalet i mars 2014. 
Investeringsbudgeten för den nya lekplatsen är fastställd till 2 milj kr. Vid bearbetning 
av förslaget har frågan uppkommit om möjligheter att än mer öka utnyttjandet samt 
energi- och materialhushållning. Det har känts angeläget att väga in aspekterna 
lånsiktighet och hållbarhet.  
 
Följande förändringar i form av bl. a bättre tillgänglighet till entré och lekutrustning, 
energieffektiv belysning av lekplatsen och val av material och detaljutformning för att 
sänka de löpande driftskostnaderna, bedöms ge en bättre lekplats men bidrar till 
ökade anläggningskostnader.  
 
Exempel på sådana åtgärder är: Asfalterad entréväg istället för grus för bättre 
tillgänglighet och minskad skötsel. Gummiasfalt under lekredskapen istället för sand, 
förenklar tillgängligheten och minskar slitaget på utrustningen. Markbeläggning som 
ökar lekvärdet och minskar skötseln Belysning av lekplatsen med LED lampor, styrning 
mm – ökar användningen, tryggheten och är energieffektivt. Belysningen utformas så 
att den bidrar till känslan av Tivoli Yteffektiv lekplats med redskapen samlade på ytor 
av gummiasfalt som minskar driftskostnaderna jämfört med det mer utspridda 
ursprungsförslaget med sand och grusytor.  
 
Konstnären Olle Medin har varit med i planeringen och är tänkt att bidra till att ge 
lekplatsen finurliga och unika inslag i form av ”hemlig trappa” fotoplank, färgglad 
pergola som skydd mot sol och regn. 
 
Budgeten för stadslekplatsen behöver utökas för att inbegripa kostnaderna för 
Lekplatsvalet, projektering och de förbättringar som redovisats ovan. Nuvarande 
budget om 2 milj (1 500tkr + 500tkr) behöver utökas med 1 675tkr. Sammantaget är 
behovet av budgeterade medel 3 675tkr 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige utökar budgeten för stadslekplatsen med 1 675 tkr till totalt 3 675 
tkr. 
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Arbetsutskottets behandling 

Ordförande Katarina Hansson (S) föreslår att 2000 tkr omförs från projekt 400002 
(parkinvesteringar) till projekt 400004 (Kumla stadspark) samt att ytterligare 1675 tkr 
anslås till projekt 400004 (Kumla stadspark), vilket innebär att den totala budgeten för 
projektet Kumla stadslekpark blir 3675 tkr. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige 
1. omför 2000 tkr från projekt 400002 (parkinvesteringar) till projekt 400004 (Kumla 
stadspark), samt 
2. anslår ytterligare 1675 tkr till projekt 400004 (Kumla stadspark). Så att den totala 
budgeten för projekt 400004 (Kumla stadspark) uppgår till 3675 tkr. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
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Kommunstyrelsen 2014-09-03 § 128 Dnr KS 2014/150 

Arvoden och ersättningar till kommunalt förtroendevalda 2015-2018 

Ärendebeskrivning 

Inför den nya mandatperioden har kommunledningskontoret tagit fram förslag till 
arvoden och ersättningar till kommunalt förtroendevalda 2015-2018. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige  
1. antar arvoden och ersättningar till kommunalt förtroendevalda 2015-2018, samt 
2. beslutar att bestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2015. 

Arbetsutskottets behandling 

Yrkanden 
Katarina Hansson (S) föreslår att arbetsutskottet ska anta reglerna för arvoden och 
ersättningar till kommunalt förtroendevalda 2015-2018, förutom delen "övriga 
uppdrag med fast arvode" under paragraf tre "årsarvoden" i bilaga 1.  
 
Arbetsutskottet bifaller Katarina Hanssons (S) yrkande. 
 
Katarina Hansson (S) föreslår att arbetsutskottet beslutar enligt punkten "övriga 
uppdrag med fast arvode" under paragraf tre "årsarvoden" i bilaga 1 med ändringen 
att gruppledare byts ut till andre vice ordförande. Denna ändring ska även gälla på alla 
stycken i texten där detta förekommer. 
 
Arbetsutskottet bifaller Katarina Hanssons (S) förslag. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut efter arbetsutskottets behandling. 
 
Christina Örnebjär (FP) och Mats Hellgren (M) deltar inte i beslutet gällande "övriga 
uppdrag med fast arvode" under paragraf tre "årsarvoden" i bilaga 1 
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Kommunstyrelsens behandling 
Yrkanden 
Katarina Hansson (S) föreslår ett tillägg till ärendet, att ersättningar för barntillsyn höjs 
från 0.14 procent till 0.20 procent av grundbeloppet. 
 
Kommunstyrelsen bifaller Katarina Hanssons (S) förslag.  
 
Ajournering 
Mats Hellgren (M) begär 5 minuters ajournering för samtliga ledamöter från 
oppositionen (M, FP, C, KD, MP). 
 
Ordförande Katarina Hansson (S) godkänner Mats Hellgrens (M) begäran. Mötet 
ajourneras i 5 minuter. 
 
Mats Hellgren (M), Margareta Engman (M), Christina Örnebjär (FP), Jan Engman (C), 
Per Holm (KD) och Mats Gunnarsson (MP) deltar inte i beslutet för avvaktan till 
kommunfullmäktiges sammanträde. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt förslag till beslut efter kommunstyrelsens behandling. 
 
Mats Hellgren (M), Margareta Engman (M), Christina Örnebjär (FP), Jan Engman (C), 
Per Holm (KD) och Mats Gunnarsson (MP) deltar inte i beslutet för avvaktan till 
kommunfullmäktiges sammanträde. 
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Kommunstyrelsen 2014-09-03 § 129 Dnr KS 2014/523 

Utökning av investeringsbudget återvinningscentralen 

Ärendebeskrivning 

Renhållningsverket har som uppdrag att utföra ombyggnation av kommunens 
Återvinningscentral. Målet med ombyggnationen har varit att förbättra kundflödena, 
att skapa väderskydd för kunder och personal, att förhindra inbrott och skadegörelse 
samt anordna en 7/24-öppen mottagning av ris- och kompostavfall. 
 
I samband med upphandlingen av projektet framkom det att priserna för 
byggnadsarbetena är höga till följd av högkonjunkturen i byggbranschen. En 
diskussion/förhandling har genomförts med entreprenören där vissa kostnader kunnat 
reduceras genom att t ex andra material valts eller vissa detaljer i utformningen tagits 
bort. Detta har reducerat den totala kostnaden med några hundra tusen kronor. Dock 
går det inte att infria ovan beskrivna målsättningar med mindre än att mer medel 
tillskjuts projektet. 
 
En bedömning är att totala kostnaden för genomförandet hamnar i nivå med 9 000 000 
kr. Nuvarande budget på 6 800 000 kr räcker alltså inte utan behöver höjas med 2 200 
000 kr. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige utökar investeringsbudgeten för ombyggnationen av 
Återvinningscentralen med 2,2 mkr till 9 mkr. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt förslag till beslut. 
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Kommunstyrelsen 2014-09-03 § 130 Dnr KS 2013/87 

Svar - motion om utredning av IT-enheten 

Ärendebeskrivning 

Socialdemokraterna genom Björn Eriksson har inkommit med en motion om 
IT-enhetens verksamhet och om kommunens förvaltningars verksamhet anser att de 
får den hjälp och service de behöver. Motionären föreslår att en extern utredning 
genomförs på IT-enheten, dess verksamhet och uppdrag. 
 
Tidigare har en granskning av IT-enheten har genomförts av KPMG på uppdrag av de 
kommunala revisorerna. Syftet med granskningen var att utreda IT-funktionen och 
göra en bedömning om organisation och arbetssätt fungerar enligt uppdrag och 
förväntning på leverans. Utredningen pekade bland annat på brist i styrningen samt 
brist på samsyn mellan IT-enheten och verksamheterna i kommunen. 
 
Sogetis har därefter utrett verksamhetens syn på IT-verksamheten. 
Sogeti identifierar ett antal problemområden. Dessa har efter en analys sammanfattats 
i tre problemområden: 
Definitionen av IT-verksamheten  
Bristande processer  
Bristande ledning och styrning  
 
Således visar båda utredningarna på ungefär samma förbättringsområden. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige 
1.bifaller motionen, samt 
2 ger kommunstyrelsen i uppdrag: 
 
att besluta om erforderliga kommunövergripande styrdokument som tydligt definierar 
IT-enhetens roll i kommunens verksamhetsutveckling utifrån medborgarperspektivet, 
 
att uppdra åt kommundirektören att anpassa IT-enhetens arbetsätt utifrån IT:s nya roll 
enligt gällande styrdokument, 
 
att uppdra åt kommundirektören att identifiera, beskriva och fastställa de processer i 
samtliga kommunens verksamheter som sker med stöd av IT i syfte att säkra 
verksamhetens kvalitet och nå målen i Kumla kommuns vision 2025, samt 
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att uppdra åt kommundirektören att se över IT-enhetens ledning och styrning med 
målet om en lärande organisation som arbetar mot Kumla kommuns Vision 2025 samt 
övriga styrdokument. 

Arbetsutskottets behandling 

Yrkanden 
Katarina Hansson (S) yrkar på att motionen ska anses som besvarad. 
 
Arbetsutskottet bifaller yrkandet. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige 
1.anser motionen som besvarad, samt 
2 ger kommunstyrelsen i uppdrag: 
 
att besluta om erforderliga kommunövergripande styrdokument som tydligt definierar 
IT-enhetens roll i kommunens verksamhetsutveckling utifrån medborgarperspektivet, 
 
att uppdra åt kommundirektören att anpassa IT-enhetens arbetsätt utifrån IT:s nya roll 
enligt gällande styrdokument, 
 
att uppdra åt kommundirektören att identifiera, beskriva och fastställa de processer i 
samtliga kommunens verksamheter som sker med stöd av IT i syfte att säkra 
verksamhetens kvalitet och nå målen i Kumla kommuns vision 2025, samt 
 
att uppdra åt kommundirektören att se över IT-enhetens ledning och styrning med 
målet om en lärande organisation som arbetar mot Kumla kommuns Vision 2025 samt 
övriga styrdokument. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
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Kommunstyrelsen 2014-09-03 § 131 Dnr KS 2014/690 

Anmälan av arbetsutskottets protokoll 

Ärendebeskrivning 

Anmälan av arbetsutskottets protokoll från den 20 och 27 maj, den 17 och 24 juni samt 
den 19 augusti. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen lägger protokollen till handlingarna. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger protokollen till handlingarna. 
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Kommunstyrelsen 2014-09-03 § 132 Dnr KS 2014/691 

Meddelanden av kommunalt hel- och delägda 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. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
 


