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Beslutande Annica Moberg S   
 Lennart Eriksson S   
 Stefan Svensson S   
 Gunnel Kask S   
 Andreas Brorsson S   
 Mats Hellgren M   
 Margareta Engman M   
 Christina Örnebjär FP   
 Per Holm KD   
 Jan Engman C   
 
Tjg ersättare Dan-Åke Moberg S  
 Christer Thörner S  
 Carina Riberg MP  
 
Närv, ej tjg ers Elisabeth Berglund V  
 Tony Larsson Malmberg FP  
 Anna Markström C  
 
Frånvarande Katarina Hansson S Ordförande  
 Björn Eriksson S Ledamot  
 Mats Gunnarsson MP Ledamot  
 
Övriga    Ulla Lundholm, kommundirektör 
   Johan Hultgren, ekonomichef 
   Förslagsställaren § 135  
 
Sekreterare:  

Anders Bäcklin 

§§ 134-144 

   
Ordförande: 
 

______________________________ 
Annica Moberg (S) 

Justerare:  
______________________________  
Mats Hellgren (M) 
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Anslag/Bevis Kumla kommun 

 
Protokollet är justerat 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
 
Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen 
  
Sammanträdesdatum 2014-10-08 
 
Datum för uppsättande  Datum för nedtagande  
 
Förvaringsplats Kansliavdelningen, stadshuset 
  
Underskrift ……………………………………….. 

Anders Bäcklin 
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Kommunstyrelsen 2014-10-08 § 134 Dnr KS 2014/77 

Svar - medborgarförslag om höjd hastighetsgräns 

Ärendebeskrivning 

I ett medborgarförslag daterat den 30 januari 2014 föreslås att 30 km/tim förbi 
Matildelunds förskola vid Täbyvägen slopas så att en jämn hastighet av 50 km/tim 
erhålles. Förslagsställaren motiverar sitt förslag med att förskolan är inhägnad samt 
med att det finns en gång- och cykelväg vid sidan av vägen och att de barn som 
befinner sig på vägen sitter i sina föräldrars bilar på väg till/från förskolan.  
 
Kommunfullmäktige överlämnade den 24 mars medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för besvarande och slutgiltig behandling. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog den 29 april åt miljö- och byggnadsnämnden 
att lämna förslag till yttrande.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden har lämnat yttrande där det bland annat framgår att 
kommunfullmäktige beslutade den 21 september 2009 att den högsta tillåtna 
hastighet på gator och vägar i anslutning till Kumlas skolor ska vara 30 km/tim. Miljö- 
och byggnadsnämnden beslutade därefter, den 27 oktober 2009, att införa 
hastighetsbegränsningen 30 km/tim på en sträcka på Täbyvägen vid förskolan 
Matildelund. Motivet var att höja trafiksäkerheten då förskolans in-/utfart ligger i 
direkt anslutning till Täbyvägen, som är huvudgata med mycket trafik. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen 
1. antar yttrandet, samt 
2. avslår därmed medborgarförslaget. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen 
1. antar yttrandet, samt 
2. avslår därmed medborgarförslaget. 
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Kommunstyrelsen 2014-10-08 § 135 Dnr KS 2013/1024 

Svar - medborgarförslag om åtgärder för att förbättra för cyklister i norra 
Kumla 

Ärendebeskrivning 

I medborgarförslag daterat den 9 oktober 2013 föreslås att  
 
1. asfaltering sker av ”grusstumpen” från den punkt där cykelvägen på Gamla E3:an 
idag slutar och vidare av Gamla Örebrovägens grussträcka mot den asfalterade delen 
av Gamla Örebrovägen (då det efter regn bildas rännilar med risk för olycksfall),  
 
2. asfaltering sker av grusvägen genom Smedstorp och fram till återvinningsstationen,  
 
3. asfaltering sker av Gamla Örebrovägens äldsta anslutning till gamla E3:an eller att 
genomfarten där stängs av,  
 
4. markeringen för cykelbana vid Smedstorpsvägen förbättras.  
 
Kommunfullmäktige överlämnade den 15 oktober 2013 medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog den 5 november åt tekniska kontoret att 
lämna förslag till yttrande. 
 
Tekniska kontoret har den 16 september 2014 lämnat förslag till yttrande. 
 
Av yttrandet framgår att justering och asfaltering av Gamla Örebrovägens grussträcka 
beräknas uppgå till omkring 900 000 kr. Vilken prioritet som den sträckningen ska 
tilldelas kommer att avgöras i samband med att en ny gång- och cykelvägsplan antas.  
 
Den i punkt 2 nämnda grusvägen är belägen inom ett utredningsområde, frågan om 
asfaltering av den grusvägen kommer att behandlas inom ramen för utredningen.  
 
När det gäller gång- och cykelvägen längs Smedstorpsvägen ska kommunen göra en 
översyn av skyltningen. 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen  
1. antar yttrandet, samt 
2. anser därmed medborgarförslaget som besvarat. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen  
1. antar yttrandet, samt 
2. anser därmed medborgarförslaget som besvarat. 
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Kommunstyrelsen 2014-10-08 § 136 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 2014-10-08 § 137 Dnr KS 2014/767 

Månadsrapport januari-augusti 2014 

Ärendebeskrivning 

Ekonomiavdelningen har upprättat månadsrapporter till kommunstyrelsen för samtliga 
nämnder och förvaltningar. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner de ekonomiska rapporterna. 

Arbetsutskottets behandling 

Yrkanden 
Katarina Hansson (S) och Christina Örnebjär (FP) föreslår att nämnderna får ett fortsatt 
uppdrag att arbeta för en budget i balans.  
 
Arbetsutskottet bifaller yrkandet. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen godkänner de ekonomiska rapporterna, samt uppdrar nämnderna 
att fortsätta arbetet för en budget i balans. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner de ekonomiska rapporterna, samt uppdrar nämnderna 
att fortsätta arbetet för en budget i balans. 
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Kommunstyrelsen 2014-10-08 § 138 Dnr KS 2014/793 

Förlängning av förordnande som socialchef 

Ärendebeskrivning 

Med anledning av att Anneli Koivuniemis förordnande som socialchef går ut vid 
årsskiftet måste förordnandet förlängas. Perioden för förordnandet är från den 1 
januari 2015 till och med den 31 december 2018. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen förordnar Anneli Koivuniemi som socialchef från den 1 januari 2015 
till och med den 31 december 2018. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen förordnar Anneli Koivuniemi som socialchef från den 1 januari 2015 
till och med den 31 december 2018. 
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Kommunstyrelsen 2014-10-08 § 139 Dnr KS 2014/606 

Förvärv Orren 3 

Ärendebeskrivning 

Köpekontrakt har upprättats där Kumla kommun köper fastigheten Kumla Orren 3, 
Kvarngatan 5. Fastighetens areal utgör 1 032 kvm och är bebyggd med en friliggande 
villa på 1 ½-plan och en boarea om 110 kvm. Köpesumman uppgår till 1 300 000 kr.  
 
Fastigheten är belägen intill kvarteret Gladan/Rapphönan som Plan- och 
byggavdelningen har fått i uppdrag av Miljö-och byggnadsnämnden att 
detaljplanelägga. Kvarteret Orren finns med i kommunens översiktsplan som tänktbart 
utbyggnadsområde för bostäder. Kommunen äger även intilliggande fastigheter Kumla 
Orren 1 och 2.  
 
Köpekontraktet gäller under förutsättning att det godkänns av kommunstyrelsen. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen  
1. godkänner köpekontraktet gällande fastigheten Kumla Orren 3, samt  
2. anslår i investeringsbudgeten 1 300 000 kr för ovanstående fastighetsförvärv. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen  
1. godkänner köpekontraktet gällande fastigheten Kumla Orren 3, samt  
2. anslår i investeringsbudgeten 1 300 000 kr för ovanstående fastighetsförvärv. 
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Kommunstyrelsen 2014-10-08 § 140 Dnr KS 2014/455 

Förbundsordningen samordningsförbundet Sydnärke 

Ärendebeskrivning 

Det har framkommit synpunkter på frågor om bl.a. beslutsförhet och beslutanderätt i 
samordningsförbundens styrelser. Dessutom har förbundet bytt sitt säte sedan 
2014-01-01. Även en översyn över vem som ska ansvara för arkiv bör göras. 
 
Samordningsförbundens parter hanterar frågan om beslutsförhet och beslutanderätt 
olika i förbundens förbundsordningar. Med anledning av detta har Nationella rådets 
arbetsgrupp berett frågorna och lämnat förslag till vad man på nationell nivå anser är 
möjligt enligt gällande lagstiftning. Nationella rådet har beslutat i enlighet med 
arbetsgruppens förslag att enas om följande tolkning: Att krav på konsensusbeslut inte 
är möjligt (enligt 9 § 6 p Lagen om finansiell samordning (2003:1210). Däremot kan 
ägarna i förbundsordningen skriva in ett krav på kvalificerad majoritet för vissa frågor. 
Med hur mycket ska då anges - den kvalificerade majoriteten uttrycks vanligen i 
bråkform, till exempel 2/3, ¾ eller 4/5 majoritet. Att krav på att samtliga medlemmar 
ska vara närvarande för att styrelsen ska vara beslutför inte kan regleras i 
förbundsordningen utan frågan regleras i 6 kap 23 § Kommunallagen. Där anges "en 
nämnd får handlägga ärenden bara när fler än hälften av ledamöterna är närvarande."  
 
Mot bakgrund av detta föreslås att det för samordningsförbundet i Sydnärke görs en 
ändring i 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 6 §, 10 §, 11§, 12 §, 13 §, 14 §, § 15, 18 § och 19 § i 
förbundsordningen för att möjliggöra att verka utan strid med kommunallagen eller 
Lagen om finansiell samordning (2003:1210). 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige 
fastställer ändringarna i 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 6 §, 10 §, 11§, 12 §, 13 §, 14 §, § 15, 18 § och 
19 § i förbundsordningen för samordningsförbundet Sydnärke. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt förslag till beslut. 
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Kommunstyrelsen 2014-10-08 § 141 Dnr KS 2014/443 

Svar - motion om fritidspeng 

Ärendebeskrivning 

Moderaterna inkom den 5 juni 2014 med en motion om fritidspeng. Av motionen 
framgår det att socialförvaltningen bör få i uppdrag att starta ett arbete i syfte att 
införa fritidspeng i Kumla kommun i enlighet med regeringens beslut samt att detta 
arbete avrapporteras till kommunfullmäktige under hösten 2014. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutade den 17 juni 2014, § 193, att ge socialnämnden i uppdrag att 
lämna förslag till yttrande. 
 
Av socialnämndens yttrande framgår bland annat att Kumla kommun har infört 
fritidspeng enligt den lagförändring som infördes per den 1 juli 2014. Fritidspengen är 
avsedd för barn som lever i hushåll med knappa ekonomiska resurser under en längre 
tid och riktas till barn i familjer som har försörjningsstöd. Fritidspengen uppgår till 
högst 3000 kr per barn och år och ska täcka kostnader för ledarledda och 
återkommande fritidsaktiviteter. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige 
1. antar yttrande, samt 
2. anser därmed motionen som besvarad. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt förslag till beslut. 
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Kommunstyrelsen 2014-10-08 § 142 Dnr  

Anmälan av arbetsutskottets protokoll 

Ärendebeskrivning 

Anmälan av arbetsutskottets protokoll från den 26 augusti samt den 2 och 16 
september. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen lägger protokollen till handlingarna. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger protokollen till handlingarna. 
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Kommunstyrelsen 2014-10-08 § 143 Dnr  

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. 
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Kommunstyrelsen 2014-10-08 § 144 Dnr KS 2014/332 

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning enligt lagändring 
februari 2014 

Ärendebeskrivning 

Med anledning av lagändringar i kommunallagen måste kommunfullmäktiges 
arbetsordning ändras. Kommunledningskontoret har tagit fram förslag på ny 
arbetsordning med hänsyn till lagändringarna. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar arbetsordningen för kommunfullmäktige. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt förslag till beslut. 
 


