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Kommunstyrelsen 2014-11-05 § 145 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 2014-11-05 § 146 Dnr KS 2014/850 

Månadsrapporter januari-september 2014 

Ärendebeskrivning 

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

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner de ekonomiska rapporterna. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens behandling 

Yrkanden 
Katarina Hansson (S) föreslår att förvaltningarna fortsätter sitt arbete för en budget i 
balans.  
 
Kommunstyrelsen bifaller Katarina Hanssons (S) förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner de ekonomiska rapporterna samt uppdrar 
förvaltningarna att fortsätta sitt arbete för en budget i balans. 
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Kommunstyrelsen 2014-11-05 § 147 Dnr KS 2014/546 

Förslag till Regionalt program för eHälsa 2014-2018 

Ärendebeskrivning 

Ett förslag till regionalt program för eHälsa har tillställts Kumla kommunstyrelse för 
antagande. 
 
2010 antogs ett Regionalt program för eHälsa av samtliga kommuner i regionen och av 
Örebro läns landsting. Programmet resulterade i ett antal projekt och förstudier som 
genomförts i samverkan mellan länets kommuner och Örebro Läns Landsting – 
införande av Hälso- och sjukvårdskatalog – en elektronisk katalog som innehåller 
kvalitetssäkrade uppgifter om personer, funktioner och enheter i Sveriges kommuner, 
landsting och privata vårdgivare; säker inloggning via e-legitimation; NPÖ-nationell 
patientöversikt och förstudie angående invånartjänster. 
 
Socialnämnden har ställt sig bakom förslaget till regionalt program för eHälsa 
2014-2018. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen ställer sig bakom regionalt program för eHälsa. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ställer sig bakom regionalt program för eHälsa. 
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Kommunstyrelsen 2014-11-05 § 148 Dnr KS 2014/877 

Försäljning del av Kumla 13:89 

Ärendebeskrivning 

Köpekontrakt har upprättats där kommunen säljer del av fastigheten Kumla Kumla 
13:89 till KMI Fastigheter AB. Adressen är Norra Mos 302 B. Arealen är ca 4 970 kvm 
och köpesumman uppgår till 950 000 kronor. KMI Fastigheter AB ska använda marken 
till att uppföra en byggnad för småskalig industri- och lagerändamål. Kontraktet gäller 
under förutsättning att det godkänns av kommunstyrelsen.  
 
På grund av den stora förekomsten av stenmaterial i rösen och dylikt samt 
efterföljande markpåverkan från arkeologiska utgrävningar är markytans beskaffenhet 
av sådan art att det krävs ett omfattande markarbete innan marken kan bebyggas. 
Kommunen ombesörjer därför mot ett tillägg på gängse tomtpris att marken 
överlämnas till köparen avschaktad. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen 
godkänner köpekontraktet avseende del av fastigheten Kumla Kumla 13:89 samt att 
del av inkomsten, ca 330 000 kr, från försäljningen används för att täcka kostnaderna 
för att schakta markområdet. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen 
godkänner köpekontraktet avseende del av fastigheten Kumla Kumla 13:89 samt att 
del av inkomsten, ca 330 000 kr, från försäljningen används för att täcka kostnaderna 
för att schakta markområdet. 
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Kommunstyrelsen 2014-11-05 § 149 Dnr KS 2014/890 

Godkännande av försäljning fastighet Kumla Hallonet 23 

Ärendebeskrivning 

Kumla bostäder AB har översänt kontrakt avseende fastigheten Kumla Hallonet 23 till 
kommunstyreslen för godkännande. Försäljningsbeloppet uppgår till 1 850 000 kr. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner kontraktet avseende försäljningen av fastigheten Kumla 
Hallonet 23 för en köpeskilling av 1 850 000 kr. 

Kommunstyrelsens behandling 

Jäv 
Andreas Brorsson anmäler jäv och lämnar sammanträdet under beslutet.   

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner kontraktet avseende försäljningen av fastigheten Kumla 
Hallonet 23 för en köpeskilling av 1 850 000 kr. 
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Kommunstyrelsen 2014-11-05 § 150 Dnr KS 2014/755 

Kultur- och fritidspolitiskt program 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och fritidsförvaltningen och politiker från kultur- och fritidsnämnden har under 
våren 2014 gemensamt arbetat fram ett kultur- och fritidspolitiskt program. 
 
Syftet med programmet är att det ska vara ledande i det arbete som utförs gällande 
kultur- och fritidspolitiska projekt och idéer med vision 2025 som grund. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar det kultur- och fritidspolitiska programmet. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens behandling 

Yrkanden 
Per Holm (KD) föreslår att programmet återremitteras till kultur- och 
fritidsförvaltningen för ytterligare bearbetning. 
 
Björn Eriksson (S) föreslår att kommunstyrelsen bifaller det kultur- och fritidspolitiska 
programmet. 
 
Propositionsordning 
Ordförande Katarina Hansson (S) ställer Per Holms (KD) yrkande om återremittering 
mot Björn Erikssons (S) yrkande om bifall av det kultur- och fritidspolitiska 
programmet. Ordförande finner att Björn Erikssons (S) yrkande vunnit majoritet. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige antar det kultur- och fritidspolitiska programmet. 
 
Reservationer 
Per Holm (KD) reserverar sig mot kommunstyrelsens förslag till förmån för sitt eget 
yrkande. 
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Kommunstyrelsen 2014-11-05 § 151 Dnr KS 2014/842 

Nytt samverkansavtal och reglemente – gemensam nämnd för 
företagshälsovård samt tolk- och översättarservice 

Ärendebeskrivning 

Förslag om att Hallsbergs kommun och Laxå kommun, från och med den 1 januari 
2015, ska ingå i den gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- och 
översättarservice. Föreligger förslag till nytt samverkansavtal och reglemente för den 
gemensamma nämnden. 
 
Den gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice 
har vid sitt sammanträde den 17 september 2014 tillstyrkt en anslutning av ytterligare 
kommuner till nämndens verksamhetsområde. 
 
Örebro läns landsting och Örebro kommun inrättade 2005 en gemensam nämnd, 
kallad den gemensamma nämnden för samverkan angående företagshälsovård. 2007 
tillfördes kommunens tolkförmedling den gemensamma nämnden och nämnden antog 
benämningen gemensam nämnd för samverkan angående företagshälsovård samt 
tolkförmedling. Kumla kommun är sedan 2009 med i den gemensamma nämnden. 
Nämnden benämns den gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- och 
översättarservice. Sedan nu även Hallsbergs kommun och Laxå kommun önskar 
medverka i den gemensamma nämnden föreslås att det ingångna avtalet mellan 
Örebro läns landsting, Örebro kommun och Kumla kommun upphör fr.o.m. 
2015-01-01, då nytt avtal träder i kraft. Samtidigt gäller även nytt reglemente för 
nämnden varvid tidigare reglemente upphör att gälla.  
 
Örebro läns landsting är som tidigare värdorganisation och den gemensamma 
nämnden ingår landstingets organisation. För att nämndens sammansättning ska 
spegla den parlamentariska sammansättningen i det nya regionfullmäktige föreslås 
med ändring av tidigare avtal och reglemente att nämnden ska bestå av tolv ledamöter 
och tolv ersättare. Härvid ska landstinget utse sex ledamöter och sex ersättare och 
Örebro och Kumla ska utse två ledamöter och två ersättare vardera och Laxå och 
Hallsberg ska utse en ledamot och en ersättare vardera. Landstinget ska som 
värdorganisation inneha posten som ordförande medan Örebro kommun ska inneha 
posten som vice ordförande. Den gemensamma nämndens uppgifter har förtydligats 
och skrivningen kring kostnadsfördelning har justerats för att bättre följa tillämpningen 
av tidigare samverkansavtal. 
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Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 
1.att för sin del godkänna samverkansavtal mellan Örebro läns landsting, Örebro 
kommun, Kumla kommun, Hallsbergs kommun och Laxå kommun avseende samverkan 
angående företagshälsovård samt tolk- och översättarservice med giltighet fr.o.m. 
2015-01-01, 
2.att från samma tidpunkt anta reglemente för den gemensamma nämnden för 
företagshälsovård samt tolk- och översättarservice,  
3.att tidigare samverkansavtal mellan Örebro läns landsting, Örebro kommun och 
Kumla kommun upphör när det nya samverkansavtalet träder i kraft,  
4.att tidigare reglemente för den gemensamma nämnden för företagshälsovård samt 
tolk- och översättarservice upphör när det nya reglementet träder i kraft, samt  
5.att beslutet för sin riktighet förutsätter samstämmiga beslut av kommunfullmäktige i 
Örebro, Kumla, Hallsberg och Laxå. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens behandling 

Yrkanden 
Ordförande Katarina Hansson (S) föreslår en tilläggspunkt till förslaget att 
kommunstyrelsen ger kommundirektör Ulla Lundholm i uppdrag att undersöka 
möjligheten för Kumla kommun att bli fullvärdiga medlemmar i den gemensamma 
nämnden för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice. 
 
Kommunstyrelsen bifaller Katarina Hanssons (S) yrkande. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar 
1.att för sin del godkänna samverkansavtal mellan Örebro läns landsting, Örebro 
kommun, Kumla kommun, Hallsbergs kommun och Laxå kommun avseende samverkan 
angående företagshälsovård samt tolk- och översättarservice med giltighet fr.o.m. 
2015-01-01, 
2.att från samma tidpunkt anta reglemente för den gemensamma nämnden för 
företagshälsovård samt tolk- och översättarservice,  
3.att tidigare samverkansavtal mellan Örebro läns landsting, Örebro kommun och 
Kumla kommun upphör när det nya samverkansavtalet träder i kraft,  
4.att tidigare reglemente för den gemensamma nämnden för företagshälsovård samt 
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tolk- och översättarservice upphör när det nya reglementet träder i kraft,  
5.att beslutet för sin riktighet förutsätter samstämmiga beslut av kommunfullmäktige i 
Örebro, Kumla, Hallsberg och Laxå, samt 
6. att ge kommundirektör Ulla Lundholm i uppdrag att undersöka möjligheten för 
Kumla kommun att bli fullvärdiga medlemmar i den gemensamma nämnden för 
företagshälsovård samt tolk- och översättarservice. 
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Kommunstyrelsen 2014-11-05 § 152 Dnr KS 2014/844 

Skattesats 2015 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunallagen 8 kapitlet 9 § ska kommunfullmäktige anta skattesatsen före 
november månads utgång.  
 
Skattesatsen för 2014 uppgår till 20:83 kronor per beskattningsbar hundralapp. För 
2015 föreslås en sänkning med 3 öre till 20:80 kronor. Sänkningen beror på 
skatteväxling mellan Örebro Läns Landsting och Kumla kommun då Örebro Läns 
landsting och Regionförbundet Örebro Län går samman och bildar en ny 
regionorganisation, Region Örebro Län.  
 
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. Bortfallet av skatteintäkter kompenseras av att det bidrag kommunerna idag 
betalar till Regionförbundet försvinner. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för år 2015 till 20:80 kronor per 
skattekrona. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt förslag till beslut. 
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Kommunstyrelsen 2014-11-05 § 153 Dnr KS 2014/826 

Redovisning av obesvarade medborgarförslag och motioner 

Ärendebeskrivning 

Kommunledningskontoret har upprättat en redovisning av obesvarade 
medborgarförslag och motioner.  
 
Fram till och med oktober 2014 har det inkommit 7 nya motioner. Under året har 
kommunfullmäktige besvarat sammanlagt 13 motioner. Det finns för närvarande 14 
obesvarade motioner, av dessa är 7 st mer än ett år gamla.  
 
Gällande medborgarförslag har det fram till oktober 2014 inkommit 20 nya 
medborgarförslag. Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna har 
tillsammans besvarat 14 medborgarförslag. Det finns för närvarande 25 obesvarade 
medborgarförslag, av dessa är 9 st mer än ett år gamla. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av obesvarade medborgarförslag och 
motioner. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt förslag till beslut. 
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Kommunstyrelsen 2014-11-05 § 154 Dnr  

Anmälan av arbetsutskottets protokoll 

Ärendebeskrivning 

Anmälan av arbetsutskottets protokoll från den 30 september samt den 7 och 21 
oktober. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen lägger protokollen till handlingarna. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger protokollen till handlingarna. 
 


