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Kommunstyrelsen 2014-12-03 § 155 Dnr KS 2013/848 

Svar - medborgarförslag om rastgård för hundar samt inhägnande av 
sopsorteringsstation 

Ärendebeskrivning 

I medborgarförslag daterat den 4 augusti 2013 beskrivs att återvinningsstationen vid 
Vägtorget ofta är en sanitär olägenhet och förslagsställaren föreslår att 
återvinningsstationen asfalteras och hägnas in/skärmas av.  
 
Förslagsställaren ser vidare, tillsammans med andra hundägare hon talat med, ett 
behov av en rastgård för hundar.  
 
Kommunfullmäktige överlämnade den 16 september 2013 den del av 
medborgarförslaget som handlar om sopsorteringsstation till kommunstyrelsen för 
besvarande samt den del som rör rastgård till kultur- och fritidsnämnden för 
besvarande. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog den 1 oktober 2013 åt tekniska kontoret att 
lämna förslag till yttrande över delen om sopsorteringsstation. 
 
Tekniska kontoret lämnade förslag till yttrande den 21 augusti 2014. 
 
Av yttrandet framgår att återvinningsstationen vid Vägtorget numera är inhägnad åt 
skogspartiet till. Ytan där återvinningsstationen är belägen är föremål för 
detaljplaneläggning; som en följd av detta kan återvinningsstationen komma att 
behöva flyttas och därmed är asfaltering av den nuvarande platsen inte aktuellt. Om 
förpacknings- och tidningsinsamlingen efter att ha uppmärksammats på behovet av 
städning ändå inte har vidtagit åtgärd är förslagsställaren välkommen att kontakta 
Kumla kommun. 

Förslag till beslut 

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

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 
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Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen 
1. antar yttrandet, 
2. anser att medborgarförslaget därmed är besvarat. 
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Kommunstyrelsen 2014-12-03 § 156 Dnr KS 2014/754 

Svar - medborgarförslag angående byte av staket vid fotbollsplan vid 
Fylsta skola 

Ärendebeskrivning 

Klass 5 A på Fylsta skola föreslår, i medborgarförslag inkommit den 18 september 
2014, att staket vid fotbollsplanen vid Fylsta skola byts ut. 
 
Kommunfastigheter har i samråd med kultur- och fritidsförvaltningen, som är 
ansvariga för kommunens skolidrott och fotbollsplaner, gjort en besiktning av staketet 
vid Fylsta skola tillsammans med ett företag som arbetar med stängsel. Bedömningen 
är att hela staketet behöver bytas och arbetet kommer att utföras så snart som 
möjligt. 

Förslag till beslut 

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

Arbetsutskottets behandling 

Yrkanden 
Ordförande yrkar på att medborgarförslaget bifalles. 

Arbetsutskottets förslag 

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

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen  
1. antar yttrandet,  
2. anser att medborgarförslaget därmed är bifallet. 
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Kommunstyrelsen 2014-12-03 § 157 Dnr KS 2014/995 

Informationsärende - aktuellt läge för projekteringen av nytt 
vårdboende  

Ärendebeskrivning 

Projektledare Lars Hallbergsson informerar om aktuellt läge för projekteringen av nytt 
vårdboende i KV Diakonen. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott lägger informationen till handlingarna. 

Arbetsutskottets behandling 

Yrkanden 
Katarina Hansson (S) föreslår att kommunstyrelsen fattar beslutar om att fortsätta 
projekteringen av nytt vårdboende samt att ärendet återsänds för beslut om 
fastställande av byggnation efter genomförd upphandling. 

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta om fortsatt projektering för nytt 
vårdboende samt att ärendet återsänds för beslut om fastställande av byggnation efter 
genomförd upphandling. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar om fortsatt projektering för nytt vårdboende samt att 
ärendet återsänds för beslut om fastställande av byggnation efter genomförd 
upphandling samt bordlägger informationen om ärendet till ett 
kommunstyrelsesammanträde 2015. 
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Kommunstyrelsen 2014-12-03 § 158 Dnr KS 2014/936 

Detaljplan- Vårdboendet - granskningshandlingar 

Ärendebeskrivning 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för ett vårdboende i ett våningsplan med plats för 
ett tillagningskök. Den administrativa byggnaden blir i två våningar. Behov finns för ett 
demensboende och förslaget innebär ca 60 vårdplatser. Området finns i sydöstra delen 
av Kumla tätort ca 500 meter öster om stambanan och har en areal på ca 4,6 ha.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 12 december 2013 att upprätta ett 
detaljplaneförslag och skicka förslaget på samråd till berörda. Planförslaget var på 
samråd fr.o.m. den 28 april 2014 t o m den 26 maj 2014. Den 23 oktober 2014 beslöt 
miljö- och byggnadsnämnden om granskning av förslaget och att det ska skickas på 
remiss till berörda. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen har inget att erinra om förslaget på Detaljplan för VÅRDBOENDET, 
Kumla 11:1 del av Kumla, Kumla kommun, Örebro län. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens behandling 

Yrkanden 
Jan Engman (C) och Per Holm (KD) föreslår att: 
 
1. tillfartsvägen till aktuell plan ändras och lokaliseras nordost mot Kungsvägen. 
Tillfartsvägen utförs som en så kallad gåfartsgata i hela sträckningen, samt 
 
2. det inom området SBK ändrar byggmöjligheten till max fyra våningar för att öka 
möjligheterna att förtäta byggnationen i centrala Kumla.  
 
Annica Moberg (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Carina Riberg (MP) ställer sig bakom Jan Engman (C) m.fl. punkt 1 gällande 
tillfartsvägen.  
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Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar om detaljplanen utom de punkter 
där förslag inkommit.  
 
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer punkt 1 i Jan Engman (C) m.fl. förslag mot arbetsutskottets förslag.  
Ordföranden finner att arbetsutskottets förslag har vunnit majoritet. 
 
Ordföranden ställer Jan Engman (C) m.fl. förslag i sin helhet mot arbetsutskottets 
förslag.  
Ordföranden finner att arbetsutskottets förslag har vunnit majoritet. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen har inget att erinra om förslaget på Detaljplan för VÅRDBOENDET, 
Kumla 11:1 del av Kumla, Kumla kommun, Örebro län. 
 
Jan Engman (C), Per Holm (KD) och Carina Riberg (MP) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för respektive yrkande. 
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Kommunstyrelsen 2014-12-03 § 159 Dnr KS 2014/463 

Bestämmelser gällande omställningsstöd och pension för 
förtroendevalda 

Ärendebeskrivning 

Sveriges kommuner och landsting har utarbetat ett förslag till bestämmelser gällande 
omställningsstöd och pension för förtroendevalda hos kommun och landsting. 
Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som väljs för första gången i samband med 
valet 2014 eller senare eller som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller 
andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att 
1) anta OPF-KL enligt SKLs rekommendationer med nedan föreslagna ändringar (Bilaga 
1)  
a) i ”Bestämmelser om omställningsstöd” under § 1, § 4 och § 5 och i 
”Pensionsbestämmelser” under § 1 och § 6 göra ett tillägg om kommunens helägda 
bolag.  
b) i ”Bestämmelser om omställningsstöd” under § 4 ha samordning under alla tre åren.  
c) i ”Bestämmelser om omställningsstöd” under § 4 besluta om hur många 
prisbasbelopp som ska undantas.  
d) i ”Bestämmelser om omställningsstöd” under § 4 och under § 5 ändra om det 
ekonomiska omställningsstödet och det förlängda ekonomiska omställningsstödet från 
året före till året vid avgångstidpunkten.  
e) i ”Pensionsbestämmelser” under § 1 göra ett tillägg om åldersgräns under 
mandatperioden.  
 
2) Pensionsmyndighetens förvaltning får i uppdrag att ta fram ett förslag på ett 
kompletterande styrdokument gällande OPF-KL utifrån följande områden; 
a) vilket stöd ska erbjudas.  
b) vilka lämpliga aktiva omställningsinsatser ska göras samt vilken kostnadsram ska 
gälla  
c) ta fram Ansöknings anvisningar 
d) former för hur Pensionsmyndigheten kontrollerar att den förtroendevalda själv 
söker aktivt för att hitta annan försörjning  
e) hur administrationen skötas och av vilken förvaltning  
f) Framtagande av blanketter  
g) anpassningar i lönesystemet  
h) riktlinjer för informationsskyldigheten 
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i) justering av arvodesreglementet 
j) överenskommelse om kvalifikationstider och kostnadsfördelning. 

Arbetsutskottets behandling 

Yrkanden  
Katarina Hansson (S) föreslår arbetsutskottet att föreslå kommunstyrelsen att besluta 
enligt föreliggande förslag samt med tillägget att ge pensionsförvaltningen i uppdrag 
att ta fram riktlinjer för administrering av omställningsstöd. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att 
1) anta OPF-KL enligt SKLs rekommendationer med nedan föreslagna ändringar (Bilaga 
1)  
a) i ”Bestämmelser om omställningsstöd” under § 1, § 4 och § 5 och i 
”Pensionsbestämmelser” under § 1 och § 6 göra ett tillägg om kommunens helägda 
bolag.  
b) i ”Bestämmelser om omställningsstöd” under § 4 ha samordning under alla tre åren.  
c) i ”Bestämmelser om omställningsstöd” under § 4 besluta om hur många 
prisbasbelopp som ska undantas. SKL rekommenderar 1 pbb.  
d) i ”Bestämmelser om omställningsstöd” under § 4 och under § 5 ändra om det 
ekonomiska omställningsstödet och det förlängda ekonomiska omställningsstödet från 
året före till året vid avgångstidpunkten.  
e) i ”Pensionsbestämmelser” under § 1 göra ett tillägg om åldersgräns under 
mandatperioden.  
 
2) Pensionsmyndighetens förvaltning får i uppdrag att ta fram ett förslag på ett 
kompletterande styrdokument gällande OPF-KL utifrån följande områden; 
a) vilket stöd ska erbjudas.  
b) vilka lämpliga aktiva omställningsinsatser ska göras samt vilken kostnadsram ska 
gälla  
c) ta fram Ansöknings anvisningar 
d) former för hur Pensionsmyndigheten kontrollerar att den förtroendevalda själv 
söker aktivt för att hitta annan försörjning  
e) hur administrationen skötas och av vilken förvaltning  
f) Framtagande av blanketter  
g) anpassningar i lönesystemet  
h) riktlinjer för informationsskyldigheten 
i) justering av arvodesreglementet 
j) överenskommelse om kvalifikationstider och kostnadsfördelning 
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samt ger pensionsförvaltningen i uppdrag att ta fram riktlinjer för hanteringen av 
omställningsstöd. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att 
1) anta OPF-KL enligt SKLs rekommendationer med nedan föreslagna ändringar (Bilaga 
1)  
a) i ”Bestämmelser om omställningsstöd” under § 1, § 4 och § 5 och i 
”Pensionsbestämmelser” under § 1 och § 6 göra ett tillägg om kommunens helägda 
bolag.  
b) i ”Bestämmelser om omställningsstöd” under § 4 ha samordning under alla tre åren.  
c) i ”Bestämmelser om omställningsstöd” under § 4 besluta om hur många 
prisbasbelopp som ska undantas. SKL rekommenderar 1 pbb.  
d) i ”Bestämmelser om omställningsstöd” under § 4 och under § 5 ändra om det 
ekonomiska omställningsstödet och det förlängda ekonomiska omställningsstödet från 
året före till året vid avgångstidpunkten.  
e) i ”Pensionsbestämmelser” under § 1 göra ett tillägg om åldersgräns under 
mandatperioden.  
 
2) Pensionsmyndighetens förvaltning får i uppdrag att ta fram ett förslag på ett 
kompletterande styrdokument gällande OPF-KL utifrån följande områden; 
a) vilket stöd ska erbjudas.  
b) vilka lämpliga aktiva omställningsinsatser ska göras samt vilken kostnadsram ska 
gälla  
c) ta fram Ansöknings anvisningar 
d) former för hur Pensionsmyndigheten kontrollerar att den förtroendevalda själv 
söker aktivt för att hitta annan försörjning  
e) hur administrationen skötas och av vilken förvaltning  
f) Framtagande av blanketter  
g) anpassningar i lönesystemet  
h) riktlinjer för informationsskyldigheten 
i) justering av arvodesreglementet 
j) överenskommelse om kvalifikationstider och kostnadsfördelning 
 
samt ger pensionsförvaltningen i uppdrag att ta fram riktlinjer för hanteringen av 
omställningsstöd. 
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Kommunstyrelsen 2014-12-03 § 160 Dnr KS 2014/996 

Lokalt kollektivavtal AKAP-KL 

Ärendebeskrivning 

AKAP-KL (Avgiftsbestämd Kollektiv-Avtalad Pension) är en tjänstepension som gäller 
från och med 1 januari 2014 för anställda som är födda 1986 eller senare och jobbar 
inom kommuner eller landsting. Se bilaga 2. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen  
1) antar AKAP-KL enligt SKLs rekommendationer (Bilaga 2)  
2) ger Pensionsmyndighetens förvaltning i uppdrag att ta fram ett förslag på ett 
kompletterande styrdokument gällande AKAP-KL utifrån följande områden; 
3) förslag på alternativ pensionslösning,  
4) framtagande av pensionsinformation. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen  
1) antar AKAP-KL enligt SKLs rekommendationer (Bilaga 2)  
2) ger Pensionsmyndighetens förvaltning i uppdrag att ta fram ett förslag på ett 
kompletterande styrdokument gällande AKAP-KL utifrån följande områden; 
3) förslag på alternativ pensionslösning,  
4) framtagande av pensionsinformation. 
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Kommunstyrelsen 2014-12-03 § 161 Dnr KS 2014/732 

Budget 2015 med flerårsplan 2016-2017 

Ärendebeskrivning 

Budgetberedningen har avlämnat ett förslag till budget 2015 och flerårsplan 
2016-2017. Investeringsnivån uppgår till 137,1 mnkr år 2015, 166,5 mnkr år 2016 och 
92,6 mnkr år 2017 (investeringsplanen i detalj framgår av bilaga 1 i 
budget-dokumentet). De största investeringsprojekten under planperioden är 
renoveringen av Vialundsskolan och Kumlahallen samt byggandet av ett nytt 
äldreboende. Vidare framgår av budgetberedningens förslag att kommunens 
budgeterade resultat uppgår till 4,4 mnkr år 2015, 12,7 mnkr år 2016 och 10,7 mnkr år 
2017. Den budgeterade resultatnivån ligger under kommunfullmäktiges finansiella mål 
om att resultatet ska uppgå till minst 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag, 
vilket motsvarar ca 20 mkr. Den låga resultatnivån innebär att kommunen inte har 
något större utrymme att möta eventuella underskott i nämndernas verksamheter 
nästa år eller försämrade prognoser på skatteunderlagets utveckling. Totalt ökar 
verksamhetens nettokostnader med 40,7 mnkr mellan budget 2014 och 2015. I 
kostnadsökningen ligger kompensation för pris- och löneökningar av befintlig 
verksamhet, ökade avskrivningar samt riktade satsningar (verksamhetsförändringar) på 
9,8 mkr (en översikt av satsningarna framgår av bilaga 2 i budgetdokumentet). I och 
med att investeringsnivån kraftigt överstiger avskrivningarna i kombination med lågt 
budgeterade överskott i driftbudgeten bedöms ett upplåningsbehov uppstå på 75 
mnkr under planperioden. Kommunens totala låneskuld beräknas därmed uppgå till 
175 mnkr. Som en konsekvens av detta bedöms kommunens soliditet sjunka med 4,3 
procentenheter till 70,8% vid planperiodens slut. Kommunfullmäktiges mål om att 
Kumla kommuns soliditet ska överstiga genomsnittet för landets kommuner kommer 
emellertid att uppnås. Under nästkommande år kommer kommunens finansiella mål 
att ses över. Förslag på revideringar kommer att redovisas för kommunfullmäktige 
under våren 2015. 

Arbetsutskottets behandling 

Yrkanden 
Ordförande yrkar på att kommunfullmäktige 
1. antar Budget 2015 med flerårsplan 2016-2017. 
2. fastställer låneramen för långfristig upplåning till totalt 175 mnkr under år 2015.  
3. fastställer riktlinjer för ekonomiskt styrning enligt bilaga 3 i budgetdokumentet.  
4. beslutar att förbrukningsavgifterna i va-taxan för 2015 lämnas oförändrade.  
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Ordförande uppdrar till kommunledningskontoret att revidera förslag till budget 2015 
till kommunstyrelsens sammanträde 3 december utifrån diskussion på 
kommunstyrelsen arbetsutskott. 
 
Christina Örnebjär (FP) avstår från att delta i beslutet med hänvisning till eget 
kommande budgetförslag. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige 
1. antar Budget 2015 med flerårsplan 2016-2017. 
2. fastställer låneramen för långfristig upplåning till totalt 175 mnkr under år 2015.  
3. fastställer riktlinjer för ekonomiskt styrning enligt bilaga 3 i budgetdokumentet.  
4. beslutar att förbrukningsavgifterna i va-taxan för 2015 lämnas oförändrade. 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar åt kommunledningskontoret att revidera 
förslag till budget 2015 till kommunstyrelsens sammanträde 3 december utifrån 
diskussion på kommunstyrelsen arbetsutskott. 

Kommunstyrelsens behandling 

Yrkanden 
Christina Örnebjär (FP) yrkar bifall till Folkpartiets budgetförslag. 
 
Per Holm (KD) yrkar bifall till Centerpartiets och Kristdemokraternas budgetförslag. 
 
Carina Riberg (MP) yrkar bifall till Miljöpartiets budgetförslag. 
 
Annica Moberg (S) föreslår att Vänsterpartiets budgetförslag tas med i 
kommunstyrelsens behandling. 
 
Kommunstyrelsen bifall Annica Mobergs (S) förslag.  
 
Katarina Hansson (S) föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt följande fem 
punkter:  
1. antar förslag till budget för år 2015 och flerårsplan 2016-2017,  
2. fastställer låneramen för långfristig upplåning till totalt 175 mnkr under år 2015,  
3. fastställer riktlinjer för ekonomisk styrning enligt bilaga 3 i budgetdokumentet,  
4. fastställer uppföljningsmått dess vikt och målvärden enligt bilaga 4 i 
budgetdokumentet, samt  
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5. beslutar att förbrukningsavgifterna i va-taxan för 2015 lämnas oförändrade. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller de delar av budgeterna där 
partierna är överens. 
 
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.  
 
Ordföranden ställer Vänsterpartiets budgetförslag mot Centerpartiets och 
Kristdemokraternas budgetförslag. 
Ordföranden finner att Centerpartiets och Kristdemokraternas budgetförslag har 
vunnit majoritet. 
 
Ordföranden ställer Miljöpartiets budgetförslag mot Centerpartiets och 
Kristdemokraternas budgetförslag. 
Ordföranden finner att Centerpartiets och Kristdemokraternas budgetförslag har 
vunnit majoritet. 
 
Ordföranden ställer Centerpartiets och Kristdemokraternas budgetförslag mot 
Folkpartiets budgetförslag. 
Ordföranden finner att Centerpartiets och Kristdemokraternas budgetförslag har 
vunnit majoritet. 
 
Ordföranden ställer Centerpartiets och Kristdemokraternas budgetförslag mot 
Socialdemokraternas och Moderaternas budgetförslag. 
Ordföranden finner att Socialdemokraternas och Moderaternas budgetförslag har 
vunnit majoritet. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige 
1. antar förslag till budget för år 2015 och flerårsplan 2016-2017,  
2. fastställer låneramen för långfristig upplåning till totalt 175 mnkr under år 2015,  
3. fastställer riktlinjer för ekonomisk styrning enligt bilaga 3 i budgetdokumentet, 
4. fastställer uppföljningsmått dess vikt och målvärden enligt bilaga 4 i 
budgetdokumentet, samt 
5. beslutar att förbrukningsavgifterna i va-taxan för 2015 lämnas oförändrade. 
 
Christina Örnebjär (FP), Jan Engman (C), Per Holm (KD) och Carina Riberg (MP) 
reserverar sig mot Socialdemokraternas och Moderaternas budgetförslag till förmån 
för respektive partiers förslag. 
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Kommunstyrelsen 2014-12-03 § 162 Dnr KS 2014/370 

Bolagsordning och utseende av SGEI Örebro Läns Flygplats 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-18 om att anta ny bolagsordning för Örebro 
Läns Flygplats AB.  
 
Bolagsordningen anger i § 9 att styrelsen ska bestå av högst 9 och lägst 3 ledamöter 
med högst 2 suppleanter för dem. Vidare anges att 3 ledamöter och 1 suppleant utses 
av kommunfullmäktige i Örebro, 3 ledamöter och 1 suppleant utses av 
landstingsfullmäktige i Örebro, 1 ledamot utses av kommunfullmäktige i Karlskoga, 1 
ledamot utses av kommunfullmäktige i Kumla och övrig ledamot väljs årligen på 
årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.  
 
Eftersom samtliga ledamöter enligt lag måste utses av kommunfullmäktige eller 
landstingsfullmäktige i helägda kommunala/landstingsägda bolag förslås att 
bestämmelsen korrigeras till att 3 ledamöter och 1 suppleant utses av 
kommunfullmäktige i Örebro, 4 ledamöter och 1 suppleant utses av 
landstingsfullmäktige i Örebro, 1 ledamot utses av kommunfullmäktige i Karlskoga och 
1 ledamot utses av kommunfullmäktige i Kumla. Detta överensstämmer med 
aktieägaravtalet mellan parterna och de val som tidigare beslutats om, vilket inte har 
varit avsikten att ändra i den nya bolagsordningen. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar bolagsordning för Örebro Läns Flygplats AB enligt bilaga 
(handling #14 KS2014/370). 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt förslag till beslut. 
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Kommunstyrelsen 2014-12-03 § 163 Dnr KS 2014/985 

KumBro Utveckling AB - ändring av bolagsordning 

Ärendebeskrivning 

KumBro Utveckling AB ägs till 80 % av Örebro Rådhus AB och till 20 % av Kumla 
kommun. Bolaget äger aktierna i KumBro Vind AB, KumBro Stadsnät AB och 50 % av 
aktierna i Biogasbolaget i Mellansverige AB. Bolaget ska enligt bolagsordningen § 4 
”äga, förvärva och utveckla gemensamma bolag för Örebro och Kumla kommuner 
inom området energi och teknisk försörjning samt att utveckla nya samarbetsformer 
och projekt mellan de två kommunerna inom energi och teknisk försörjning.”  
 
Bolagsordningen anger i § 8 att styrelsen ska bestå av 12 ledamöter med 7 
suppleanter. De uppgifter som ankommer på Bolaget – dvs. att handha själva ägandet 
av dotterbolagen, samordna informationsutbytet mellan dotterbolagen och utveckla 
nya projekt som ska hanteras av dotterbolagen – bedöms av kommunledningskontoret 
och bolagets ledning kunna hanteras med färre ledamöter än i nuvarande styrelse.  
 
Därför föreslås att bolagsordningens § 8 ändras på så vis att bolagets styrelse ska bestå 
av 7 ledamöter med 4 suppleanter, att kommunfullmäktige i Örebro utser 4 av 
ledamöterna och 3 av suppleanterna och att kommunfullmäktige i Kumla utser 3 av 
ledamöterna och 1 av suppleanterna. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar bolagsordningen med förändringen i paragraf 8 att bolagets 
styrelse består av 7 ledamöter med 4 suppleanter där kommunfullmäktige i Örebro 
utser 4 av ledamöterna och 3 av suppleanterna och kommunfullmäktige i Kumla utser 
3 av ledamöterna och 1 av suppleanterna. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt förslag till beslut. 
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Kommunstyrelsen 2014-12-03 § 164 Dnr KS 2014/968 

Köp av fastigheterna Kumla Willengården 3 och del av Kumla Kumla 9:1 

Ärendebeskrivning 

Köp av fastigheterna Kumla Willengården 3 och del av Kumla Kumla 9:1. 

Förslag till beslut 

1) Kommunfullmäktige godkänner att Kumla Bostäder AB genomför följande köp; 
a) Kumla Willengården 3 för 3 620 000 kronor, 
b) del av Kumla Kumla 9:1 3 400 000 kronor. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt förslag till beslut. 
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Kommunstyrelsen 2014-12-03 § 165 Dnr KS 2014/998 

Försäljning del av Kumla 11:29 

Ärendebeskrivning 

Kontrakt har upprättats där kommunen säljer del av fastigheten Kumla Kumla 11:29 till 
Widén & Erikson Byggnads AB. Tomtarealen är ca 5 550 kvm och köpesumman uppgår 
till 2 295 000 kr. Widén & Erikson Byggnads AB ska uppföra bostadsbebyggelse av fyra 
stycken flerfamiljshus med totalt 16 stycken bostadsrättslägenheter och en total 
bostadsarea av 1 392 kvm.  
 
Kontraktet gäller under förutsättning att det godkänns av kommunfullmäktige.  
 
Försäljningen ingår i exploateringsprojektet kv Skäran/Dalagatans bostadsområde. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner kontraktet avseende försäljning av del av fastigheten 
Kumla Kumla 11:29. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt förslag till beslut. 
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Kommunstyrelsen 2014-12-03 § 166 Dnr KS 2014/990 

Markprissättning i Kumla kommun, år 2014 

Ärendebeskrivning 

Kumla kommun använder sig av en tvådelad prismodell för att sätta pris på mark vid 
markanvisningsavtal för lokal- och bostadsbebyggelse, dels ett kvadratmeterpris för 
markytan samt ett kvadratmeterpris per beräknad lokal-/bostadsarea. Dessutom är 
Kumla indelad i ett antal områden som i sig genererar den specifika prisnivån per 
kvadratmeter.  
 
Prismodellen är endast tänkt som en grundnivå och är anpassningsbar efter ett antal 
parametrar som kan påverka priset såsom miljöföroreningar, befintliga byggnader som 
behöver rivas, ledningar som ska flyttas osv.  
 
I kommunens industriområden sker prissättningen efter ett kvadratmeterpris för 
markytan som säljs. Även där skiljer sig priset efter vilket område som den blivande 
fastigheten ligger i. Hänsyn kan även tas till vilken storlek och utformning tomten har, t 
ex om tomten är väldigt stor eller om bredden mot gatan skiljer sig i stor omfattning 
mot gängse tomter.  
 
För kommunens småhustomter hanteras prissättningen för sig där kommunstyrelsen 
godkänner tomtpriserna i varje enskilt exploateringsområde. 
 
Bifogat finns karta över Kumla med de olika områdena markerade samt en lista över 
pris per kvadratmeter och ett antal exempel på andra faktorer som kan påverka priset. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta att godkänna prisnivåerna i enlighet med bifogad 
handling i ärendet. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt förslag till beslut. 
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Kommunstyrelsen 2014-12-03 § 167 Dnr KS 2014/821 

Verksamhetsberättelse för överförmyndaren avseende 2013 

Ärendebeskrivning 

Överförmyndaren i Kumla kommun överlämnar verksamhetsberättelsen avseende 
2013. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige tar överförmyndaren i Kumla kommuns verksamhetsberättelse 
2013 till protokollet. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt förslag till beslut. 
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Kommunstyrelsen 2014-12-03 § 168 Dnr KS 2014/975 

Avveckling stiftelsen Ida Petterssons minne  

Ärendebeskrivning 

Ida Petterson, Åbytorp, donerade 3 000 kronor år 1963 till dåvarande Kumla 
landskommun. Det finns inga villkor i donationsbrevet om vad pengarna ska gå till. 
Fullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 16 december 1963 att medlen ska 
användas till ”trevnad och förströelse” åt hyresgästerna i Åbytorps pensionärshem. 
Dåvarande drätselkammarens arbetsutskott har därefter i oktober 1969 beslutat att 
tillsvidare uppdra åt Gustav Steen, Åbytorp att varje jul överlämna blommor till 
hyresgästerna. Åbytorps pensionärshem är avvecklat sedan många år tillbaka. Senaste 
utdelningen skedde år 2009 då väntjänsten erhöll 4 000 kronor.  
 
Stiftelsens behållning uppgick vid årsskiftet 2013/2014 till 14 954,29 kronor.  
 
Kommunledningskontoret föreslår att medlen skänks till Väntjänsten i Kumla kommun. 
Väntjänsten i Kumla startade hösten 1989 och drivs av Kumlas pensionärsföreningar 
PRO, SPF och RPG samt Röda korset. Väntjänsten är en ideell och frivillig 
sammanslutning. Väntjänstens målsättning är att hjälpa till med praktiska göromål, 
skapa gemenskap mellan människor och föra sin svagare väns talan. Verksamhet 
bedrivs på ett stort antal platser i Kumla kommun, bland annat i Åbytorp. Väntjänsten 
har accepterat att ta emot gåvan. I samband med aktiviteter som finansieras från 
gåvan ska Ida Petterssons minne uppmärksammas på lämpligt sätt. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 
1) avveckla Stiftelsen Ida Petterssons minne 
2) innestående medel skänks till väntjänsten att användas till ”trevnad och förströelse” 
åt i första hand boende i Åbytorp. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt förslag till beslut. 
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Kommunstyrelsen 2014-12-03 § 169 Dnr KS 2014/108 

Svar - motion om höjda mål i grundskolan 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträde den 29 april 2014, § 133, beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott 
att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att lämna förslag till yttrande över 
Moderaternas motion om höjda mål i grundskolan. Barn- och utbildningsnämnden har 
nu lämnat förslag till yttrande.  
 
I motionen föreslås att Kumla kommun reviderar sina mål till att 100 % av eleverna i 
grundskolan ska bli behöriga till gymnasiestudier samt att en utredning snarast startar 
för att tydliggöra vilka resurser och vilken personalstyrka som behövs för att nå detta 
mål. Utredningen ska vara färdig före budgetberedningen 2014. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige  
1. antar yttrandet, samt  
2. avslår därmed motionen. 

Arbetsutskottets behandling 

Yrkanden 
Katarina Hansson (S) föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 
kommunfullmäktige att besluta enligt föreliggande förslag samt att arbetsutskottet ger 
kommunledningskontoret i uppdrag att förtydliga ambitionsnivån gällande 
utbildningsområdet i styrmodellens innehåll. 

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige 
1. antar yttrandet och  
2. avslår därmed motionen. 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet uppdrar åt 
1. kommunledningskontoret att förtydliga den politiska ambitionsnivån i Kumla 
kommuns styrmodells innehåll. 
 



Kommunstyrelsen Protokoll 2014-12-03 

 KS 2013/1277 

 

______________________________________________________________________________ 

Justeringssign Utdragsbestrykande 

  24 

 

Kommunstyrelsens behandling 

Yrkanden 
Per Holm (KD) föreslår bifall till motionen. 
 
Mats Hellgren (M) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Christina Örnebjär (FP) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag 
 
Jan Engman (C) föreslår bifall till motionen. 
 
Annica Moberg (S) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Carina Riberg (MP) föreslår bifall till motionen. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Per Holm (KD) m.fl. förslag. 
Ordföranden finner att arbetsutskottets förslag har vunnit majoritet. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige 
1. antar yttrandet och  
2. avslår därmed motionen. 
 
Jan Engman (C), Per Holm (KD) och Carina Riberg (MP) reserverar dig mot förslaget till 
förmån att motionen bifalles.   
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Kommunstyrelsen 2014-12-03 § 170 Dnr  

Annonsering av kommunfullmäktiges möten i ortstidningar 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunallagen ska uppgift om tid och plats för Kommunfullmäktiges 
sammanträden införas i en eller flera ortstidningar. Detta ska ske minst en vecka före 
sammanträdet. Annonseringen i ortstidningarna omfattar även, enligt 
Kommunfullmäktiges praxis, samtliga ärenden som bedöms vara av intresse för 
allmänheten. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att annons om kommunfullmäktiges sammanträden ska 
införas i Nerikes Allehanda och Läns-Posten under mandatperioden 2015-2018. 

Arbetsutskottets behandling 

Yrkanden 
Ordförande yrkar på att annons om kommunfullmäktiges sammanträden ska införas i 
Nerikes Allehanda under mandatperioden 2015-2018. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att annons om kommunfullmäktiges sammanträden ska 
införas i Nerikes Allehanda under mandatperioden 2015-2018. 

Kommunstyrelsens behandling 

Yrkanden 
Jan Engman (C) föreslår att annonsering fortsätter i Länsposten.  
 
Stefan Svensson (S) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar om annonsering ska ske i Nerikes 
Allehanda. 
 
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.  
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer Jan Engmans (C) förslag mot arbetsutskottets förslag. 
Ordföranden finner att arbetsutskottets förslag har vunnit majoritet. 
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Kommunstyrelsens förslag 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Jan Engman (C) reserverar sig mot förslaget att annonsering endast sker i Nerikes 
Allehanda. 
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Kommunstyrelsen 2014-12-03 § 171 Dnr KS 2014/780 

Sammanträdestider 2015 

Ärendebeskrivning 

Ett förslag till sammanträdestider för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige finns 
framtaget för 2015. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar sammanträdestider för sin del för 2015. 
 
Kommunstyrelsen antar sammanträdestider för sin del för 2015. 

Arbetsutskottets behandling 

Yrkanden 
Ordförande yrkar på att KSAU 31 mars utgår, samt att KSAU och KS den 5 januari 2016 
flyttas till KSAU den 12 januari respektive KS den 20 januari 2016. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige antar sammanträdestider för sin del för 2015. 
 
Kommunstyrelsen antar sammanträdestider för sin del för 2015 med föreslagna 
ändringar. 

Kommunstyrelsens behandling 

Yrkanden 
Katarina Hansson (S) föreslår att kommunfullmäktigesammanträdena förläggs med 
starttid kl. 18.00 med senaste sluttid kl. 22.30, samt att kommunfullmäktiges 
presidium kan ändra tiderna vid behov, samt att kommunfullmäktigesammanträdena i 
november, december och juni börjar kl. 17.00.  

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige antar sammanträdestider för sin del för år 2015 med föreslagna 
ändringar. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antar sammanträdestider för sin del för år 2015 med föreslagna 
ändringar. 
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Kommunstyrelsen 2014-12-03 § 172 Dnr KS 2014/893 

Intern kontroll 2015 

Ärendebeskrivning 

Enligt reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet ska respektive nämnd 
fastställa en intern kontrollplan för varje budgetår.  
 
Nytt för 2015 är att kommunstyrelsen utser/bestämmer minst ett gemensamt 
granskningsområde för de tre första kontrollområdena som samtliga 
nämnder/förvaltningar ska granska under kommande år, så kallade 
kommungemensamma granskningsområden.  
 
Från och med budgetprocessen 2016 ska varje nämnd ge förslag på minst två 
granskningsområden inom sin verksamhet, så kallade nämndspecifika 
granskningsområden. Dessa föreslagna granskningsområden ska presenteras för 
kommunstyrelsen i samband med att budgetäskandena inlämnas. Kommunstyrelsen 
bestämmer sedan att minst ett av dessa ska granskas under kommande budgetår. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen antar internkontrollplan 2015 samt bilaga 1. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antar internkontrollplan 2015 samt bilaga 1. 
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Kommunstyrelsen 2014-12-03 § 173 Dnr KS 2014/809 

Överföring av allmänna handlingar - Samhällsbyggnadsnämnden 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har fattat beslut om ny nämndorganisation från 2015 där 
Samhällsbyggnadsnämnden övertar de arbetsuppgifter som tidigare har hanterats av 
tekniska kontoret och kommunfastigheter samt delar av miljö- och byggnadsnämndens 
verksamheter.  
 
Organisationsförändringen medför bland annat att handlingar och datalagrade 
uppgifter ska överföras från de upphörda verksamheterna till den nya nämnden. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 
1) överföring av allmänna handlingar får ske i enlighet med riktlinjerna om avslutande 
av verksamheternas arkiv tillika tjänsteskrivelse (handling #2 KS 2014/809).  
2) uppdra åt Samhällsbyggnadsnämnden att upprätta dokumenthanteringsplan och 
arkivbeskrivning innan mars månads utgång 2015. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 
1) överföring av allmänna handlingar får ske i enlighet med riktlinjerna om avslutande 
av verksamheternas arkiv tillika tjänsteskrivelse (handling #2 KS 2014/809).  
2) uppdra åt Samhällsbyggnadsnämnden att upprätta dokumenthanteringsplan och 
arkivbeskrivning innan mars månads utgång 2015. 
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Kommunstyrelsen 2014-12-03 § 174 Dnr KS 2014/808 

Överföring av allmänna handlingar - Nämnd för livslångt lärande 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har fattat beslut om ny nämndorganisation från 2015 där Nämnd 
för livslångt lärande övertar de arbetsuppgifter som tidigare har hanterats av barn- och 
utbildningsnämnden samt gymnasienämnden. Organisationsförändringen medför 
bland annat att handlingar och datalagrade uppgifter ska överföras från de upphörda 
verksamheterna till den nya nämnden. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att:  
1) överföring av allmänna handlingar får ske i enlighet med riktlinjerna om avslutande 
av verksamheternas arkiv tillika tjänsteskrivelse (handling #2 KS 2014/808).  
2) uppdra åt Nämnd för livslångt lärande att upprätta dokumenthanteringsplan och 
arkivbeskrivning innan mars månads utgång 2015. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att:  
1) överföring av allmänna handlingar får ske i enlighet med riktlinjerna om avslutande 
av verksamheternas arkiv tillika tjänsteskrivelse (handling #2 KS 2014/808).  
2) uppdra åt Nämnd för livslångt lärande att upprätta dokumenthanteringsplan och 
arkivbeskrivning innan mars månads utgång 2015. 
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Kommunstyrelsen 2014-12-03 § 175 Dnr KS 2014/810 

Överföring av allmänna handlingar - Myndighetsnämnden 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har fattat beslut om ny nämndorganisation från 2015 där 
Myndighetsnämnden övertar de arbetsuppgifter som tidigare har hanterats av olika 
verksamheter inom miljö- och byggnadsnämnden.  
Organisationsförändringen medför bland annat att handlingar och datalagrade 
uppgifter ska överföras från de upphörda verksamheterna till den nya nämnden. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  
1) överföring av allmänna handlingar får ske i enlighet med riktlinjerna om avslutande 
av verksamheternas arkiv tillika tjänsteskrivelse (handling #2 KS 2014/810). 
2) uppdra till myndighetsnämnden att upprätta dokumenthanteringsplan och 
arkivbeskrivning innan mars månads utgång 2015. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  
1) överföring av allmänna handlingar får ske i enlighet med riktlinjerna om avslutande 
av verksamheternas arkiv tillika tjänsteskrivelse (handling #2 KS 2014/810). 
2) uppdra till myndighetsnämnden att upprätta dokumenthanteringsplan och 
arkivbeskrivning innan mars månads utgång 2015. 
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Kommunstyrelsen 2014-12-03 § 176 Dnr KS 2014/973 

Reklam- och sponsorsavtal med Kumlaindianerna 

Ärendebeskrivning 

Kommunen har under perioden 2012-2014 haft ett avtal med föreningen angående 
dels drift och skötsel av anläggningen och dels ett särskilt elitserieekonomiskt stöd.  
 
För kommande treårsperiod föreslås att avtal angående drift- och skötselavtal 
hanteras genom Kultur- och fritidsförvaltningen, samt att kommunen tecknar avtal vad 
gäller reklam och sponsoravtal som motsvarar ett särskilt elitserieekonomiskt avtal.  
 
Föreningen har sedan 1946 haft sin verksamhet vid Sannaheds Motorstadion och 
sedan dess varit en framträdande del av föreningslivet i kommunen. Föreningens 
tävlingsverksamhet har under denna period bedrivits under namnet Indianerna och 
Kumla Indianerna. Elitverksamhet har under många årtionden tillhört högsta 
speedwaydivisionen och den absoluta sverigetoppen. Föreningen har varit liktydig med 
en för Kumla positiv och framgångsrik idrottsverksamhet på högsta nivå. Kumla 
Indianerna är medialt den verksamhet som synes ha störst nationellt genomslag och är 
därmed ett av kommunens viktigaste varumärken. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande Katarina Hansson att för 
kommunens räkning underteckna reklam- och sponsorsavtal med Kumlaindianerna 
enligt bilaga. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens behandling 

Jäv 
Stefan Svensson (S) anmäler jäv och lämnar sammanträdesrummet under ärendet. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande Katarina Hansson att för 
kommunens räkning underteckna reklam- och sponsorsavtal med Kumlaindianerna 
enligt bilaga. 
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Kommunstyrelsen 2014-12-03 § 177 Dnr KS 2014/951 

Förvärv av Västra Parken 20 

Ärendebeskrivning 

Köpekontrakt har upprättats där Kumla kommun köper fastigheten Kumla Västra 
parken 20, Mossbanegatan 8. Fastighetens areal utgör 1 016 kvm och är bebyggd med 
en friliggande villa i 1 ½-plan och en byggnad i 1-plan som inrymmer rum, tvättstuga, 
bastu samt garage och förråd. Köpesumman uppgår till 1 475 000 kr. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner köpekontraktet gällande fastigheten Kumla Västra 
Parken 20 och anslår i investeringsbudgeten 1 475 000 kr för fastighetsförvärv i 
enlighet med köpekontrakt i bilaga. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen godkänner köpekontraktet gällande fastigheten Kumla Västra 
Parken 20 och anslår i investeringsbudgeten 1 475 000 kr för fastighetsförvärv i 
enlighet med köpekontrakt i bilaga. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner köpekontraktet gällande fastigheten Kumla Västra 
Parken 20 och anslår i investeringsbudgeten 1 475 000 kr för fastighetsförvärv i 
enlighet med köpekontrakt i bilaga. 
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Kommunstyrelsen 2014-12-03 § 178 Dnr KS 2014/952 

Förvärv av Kumla Ekeby 3:17 

Ärendebeskrivning 

Köpekontrakt har upprättats där Kumla kommun köper fastigheten Kumla 
Kumla-Ekeby 3:17, Husargatan 11. Fastighetens areal utgör 11 670 kvm och är bebyggd 
med en friliggande villa i 1 ½-plan och ett antal mindre komplementbyggnader. 
Köpesumman uppgår till 1 300 000 kr. Fastigheten ligger norr om det detaljplanelagda 
Ryttartorpsområdet. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner köpekontraktet gällande fastigheten Kumla Kumla-Ekeby 
3:17 och anslår i investeringsbudgeten 1 300 000 kr för fastighetsförvärv i enlighet 
med köpekontrakt i bilaga. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen godkänner köpekontraktet gällande fastigheten Kumla Kumla-Ekeby 
3:17 och anslår i investeringsbudgeten 1 300 000 kr för fastighetsförvärv i enlighet 
med köpekontrakt i bilaga. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner köpekontraktet gällande fastigheten Kumla Kumla-Ekeby 
3:17 och anslår i investeringsbudgeten 1 300 000 kr för fastighetsförvärv i enlighet 
med köpekontrakt i bilaga. 
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Kommunstyrelsen 2014-12-03 § 179 Dnr KS 2014/1029 

Godkännande av försäljning fastigheten Kumla Hallonet 20 

Ärendebeskrivning 

Kumla bostäder AB har översänt kontrakt avseende fastigheten Kumla Hallonet 20 till 
kommunstyrelsen för godkännande. Försäljningsbeloppet uppgår till 2 100 000 kr. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner kontraktet avseende försäljningen av fastigheten Kumla 
Hallonet 20 för en köpeskilling av 2 100 000 kr. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner kontraktet avseende försäljningen av fastigheten Kumla 
Hallonet 20 för en köpeskilling av 2 100 000 kr. 
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Kommunstyrelsen 2014-12-03 § 180 Dnr KS 2014/979 

Överenskommelse om fastighetsreglering avseende Kumla Bandel 3:3 
och Kumla 12:3 

Ärendebeskrivning 

Överenskommelse om fastighetsreglering har tecknats där kommunen förvärvar ca 2 
040 kvm från Kumla Fastigheter ABs fastighet Kumla Bandel 3:3. Marken som är 
obebyggd ingår i området för resecentrum och är i detaljplanen till största delen 
fastlagd som kvartersmark för busshållplatser, väderskydd, cykelparkeringar, gång- och 
cykelvägar, parkeringar, planteringar och dylikt.  
 
Kumla kommun betalar 408 000 kronor för det förvärvade markområdet och tillträde 
ska ske den 31 december 2014.  
 
Överenskommelsen gäller under förutsättning att den godkänns av kommunstyrelsen. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att  
1) godkänna överenskommelse om fastighetsreglering avseende Kumla Bandel 3:3 och 
Kumla 12:3  
2) kostnaden för ovanstående överenskommelse om fastighetsreglering belastar 
investeringsbudgeten för Resecentrum etapp 2. 

Arbetsutskottets beslut 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att  
1) godkänna överenskommelse om fastighetsreglering avseende Kumla Bandel 3:3 och 
Kumla 12:3  
2) kostnaden för ovanstående överenskommelse om fastighetsreglering belastar 
investeringsbudgeten för Resecentrum etapp 2. 
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Kommunstyrelsen 2014-12-03 § 181 Dnr KS 2013/748 

Mobila enheter i Kumla kommun 

Ärendebeskrivning 

Den förtroendevalda har ett viktigt demokratiskt förtroendeuppdrag som utgår från 
medborgarnas röstning i samband med val. Utvecklingen i hela landet är att allt fler 
kommuner inför pappersfria möten. Kommunstyrelsen i Kumla kommun har haft 
digitala möteshandlingar sedan januari 2013. 
 
Förslag till beslut är att hela Kumla kommun går över till digitala möteshandlingar från 
2015. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse mobila enheter i Kumla kommun med beslutsförslag 
Riktlinjer för surfplattor och digitala möteshandlingar för förtroendevalda i Kumla 
kommun 
Ansvarsförbindelse för förtroendevalda i Kumla kommun 
Handlingsplan för införande av digitala möteshandlingar för förtroendevalda i Kumla 
kommun 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att 
1. Kumla kommun antar  
- Riktlinjer för surfplattor och digitala möteshandlingar för förtroendevalda i Kumla 
kommun.  
- Ansvarsförbindelse för förtroendevalda i Kumla kommun.  
- Handlingsplan för införande av digitala möteshandlingar för förtroendevalda i Kumla 
kommun.  
 
2.Kumla kommun övergår till distribution av nämndhandlingar digitalt för samtliga 
nämnder samt kommunfullmäktige från och med januari 2015 med successivt 
införande enligt ”Handlingsplan för införande av digitala möteshandlingar för 
förtroendevalda i Kumla kommun”.  
 
3. Samtliga nämnder och kommunfullmäktige får i uppdrag att avveckla sin distribution 
av nämndhandlingar i pappersformat i enlighet med ”Handlingsplan för införande av 
digitala möteshandlingar för förtroendevalda i Kumla kommun”. Kansliavdelningen 
ansvarar för den övergripande processen.  
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4. Varje nämnd ansvarar och står för sina kostnader för inköp av surfplattor, 
kringkostnader och tillhörande bredbandsabonnemang efter 2015 i samråd med 
IT-avdelningen.  
 
5. Kansliavdelningen samt IT-avdelningen får i uppdrag att genomföra ”Handlingsplan 
för införande av digitala möteshandlingar för politiker i Kumla kommun”. 
 
6. Kansliavdelningen får i uppdrag att teckna licensavtal för digitala möteshandlingar 
motsvarande antal förtroendevalda i Kumla kommun med Formpipe AB. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att 
1. Kumla kommun antar  
- Riktlinjer för surfplattor och digitala möteshandlingar för förtroendevalda i Kumla 
kommun.  
- Ansvarsförbindelse för förtroendevalda i Kumla kommun.  
- Handlingsplan för införande av digitala möteshandlingar för förtroendevalda i Kumla 
kommun.  
 
2.Kumla kommun övergår till distribution av nämndhandlingar digitalt för samtliga 
nämnder samt kommunfullmäktige från och med januari 2015 med successivt 
införande enligt ”Handlingsplan för införande av digitala möteshandlingar för 
förtroendevalda i Kumla kommun”.  
 
3. Samtliga nämnder och kommunfullmäktige får i uppdrag att avveckla sin distribution 
av nämndhandlingar i pappersformat i enlighet med ”Handlingsplan för införande av 
digitala möteshandlingar för förtroendevalda i Kumla kommun”. Kansliavdelningen 
ansvarar för den övergripande processen.  
 
4. Varje nämnd ansvarar och står för sina kostnader för inköp av surfplattor, 
kringkostnader och tillhörande bredbandsabonnemang efter 2015 i samråd med 
IT-avdelningen.  
 
5. Kansliavdelningen samt IT-avdelningen får i uppdrag att genomföra ”Handlingsplan 
för införande av digitala möteshandlingar för politiker i Kumla kommun”. 
 
6. Kansliavdelningen får i uppdrag att teckna licensavtal för digitala möteshandlingar 
motsvarande antal förtroendevalda i Kumla kommun med Formpipe AB. 
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Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att 
1. Kumla kommun antar  
- Riktlinjer för surfplattor och digitala möteshandlingar för förtroendevalda i Kumla 
kommun.  
- Ansvarsförbindelse för förtroendevalda i Kumla kommun.  
- Handlingsplan för införande av digitala möteshandlingar för förtroendevalda i Kumla 
kommun.  
 
2.Kumla kommun övergår till distribution av nämndhandlingar digitalt för samtliga 
nämnder samt kommunfullmäktige från och med januari 2015 med successivt 
införande enligt ”Handlingsplan för införande av digitala möteshandlingar för 
förtroendevalda i Kumla kommun”.  
 
3. Samtliga nämnder och kommunfullmäktige får i uppdrag att avveckla sin distribution 
av nämndhandlingar i pappersformat i enlighet med ”Handlingsplan för införande av 
digitala möteshandlingar för förtroendevalda i Kumla kommun”. Kansliavdelningen 
ansvarar för den övergripande processen.  
 
4. Varje nämnd ansvarar och står för sina kostnader för inköp av surfplattor, 
kringkostnader och tillhörande bredbandsabonnemang efter 2015 i samråd med 
IT-avdelningen.  
 
5. Kansliavdelningen samt IT-avdelningen får i uppdrag att genomföra ”Handlingsplan 
för införande av digitala möteshandlingar för politiker i Kumla kommun”. 
 
6. Kansliavdelningen får i uppdrag att teckna licensavtal för digitala möteshandlingar 
motsvarande antal förtroendevalda i Kumla kommun med Formpipe AB. 
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Kommunstyrelsen 2014-12-03 § 182 Dnr KS 2014/503 

Kumla avloppsreningsverk Kvartalsrapport tredje kvartalet 2014  

Ärendebeskrivning 

Kumla avloppsreningsverk kvartalsrapport tredje kvartalet 2014 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen tar kvartalsrapport tredje kvartalet 2014 för Kumla 
avloppsreningsverk till protokollet. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar kvartalsrapport tredje kvartalet 2014 för Kumla 
avloppsreningsverk till protokollet. 
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Kommunstyrelsen 2014-12-03 § 183 Dnr KS 2014/1001 

Tillförordnad förvaltningschef samhällsbyggnadsnämnd och 
myndighetsnämnd 

Ärendebeskrivning 

Den 1 januari 2015 tillträder de nya nämnderna samhällsbyggnadsnämnd och 
myndighetsnämnd som finns inom samhällsbyggnadsförvaltningen. Därav föreslås 
Thomas Hjelmqvist tillförordnas tjänsten som chef för samhällsbyggnadsförvaltningen 
under perioden 2015-01-01 t.o.m. 2015-12-31. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen tillförordnar Thomas Hjelmqvist som förvaltningschef för 
samhällsbyggnadsförvaltningen med dess nämnder under tidsperioden 2015-01-01 
t.o.m. 2015-12-31. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen tillförordnar Thomas Hjelmqvist som förvaltningschef för 
samhällsbyggnadsförvaltningen med dess nämnder under tidsperioden 2015-01-01 
t.o.m. 2015-12-31. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tillförordnar Thomas Hjelmqvist som förvaltningschef för 
samhällsbyggnadsförvaltningen med dess nämnder under tidsperioden 2015-01-01 
t.o.m. 2015-12-31. 
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Kommunstyrelsen 2014-12-03 § 184 Dnr KS 2014/1006 

Organisationsförändring på KLK - flytt av servicecenter och ändring av 
ekonomiavdelningen 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har fattat beslut om en ny nämndstruktur som träder i kraft 1 
januari 2015. Syftet med förändringen är att kommunstyrelsens uppdrag renodlas och 
fokus läggs på strategisk ledning och styrning av kommunen utifrån fullmäktiges 
uppdrag. Vidare ska kommunstyrelsen beredas utrymme att utöva den uppsiktsplikt 
som styrelsen är ålagd. Detta får i sin tur konsekvenser för kommunstyrelsens 
förvaltningsarbete vilket föranleder förslaget på organisationsförändringar. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att föreslagna organisationsförändringar inom 
kommunledningskontoret ska gälla från och med den 1 januari 2015. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att föreslagna organisationsförändringar inom 
kommunledningskontoret ska gälla från och med den 1 januari 2015. 
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Kommunstyrelsen 2014-12-03 § 185 Dnr KS 2014/846 

Förordnande som vigselförrättare 

Ärendebeskrivning 

Länsstyrelsen har översänt förfrågan om förordnanden som vigselförrättare. Tidigare 
har Per Holm (KD), Mats Hellgren (M) och Christina Örnebjär (FP) varit förordnade som 
vigselförrättare. Det finns ingen begränsning i antalet vigselförrättare som kan finnas i 
en kommun. 

Förslag till beslut 

Alternativ 1 
Kommunstyrelsen förordnar Per Holm (KD), Mats Hellgren (M) och Christina Örnebjär 
(FP) som vigselförrättare under perioden 1 januari 2015 till och med 31 december 
2018. 
 
Alternativ 2 
Kommunstyrelsen förordnar Per Holm (KD), Mats Hellgren (M) och Christina Örnebjär 
(FP) som vigselförrättare under perioden 1 januari 2015 tills vidare. 

Arbetsutskottets behandling 

Yrkanden 
Katarina Hansson (S) föreslår enligt alternativ 2 med tillägg vigselförrättare Andreas 
Brorsson (S) perioden 1 januari 2015 tills vidare. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen förordnar Per Holm (KD), Mats Hellgren (M), Christina Örnebjär (FP) 
och Andreas Brorsson (S) som vigselförrättare under perioden 1 januari 2015 tills 
vidare. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen förordnar Per Holm (KD), Mats Hellgren (M), Christina Örnebjär (FP) 
och Andreas Brorsson (S) som vigselförrättare under perioden 1 januari 2015 tills 
vidare. 
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Kommunstyrelsen 2014-12-03 § 186 Dnr KS 2014/974 

Utdelning stiftelsen samfond åt trotjänare inom Kumla kommun 

Ärendebeskrivning 

Ansökningar om medel ur fonden Trotjänare inom Kumla kommun. Kumla kommun 
har fått tillstånd att avveckla fonden. Fonden innehåller idag 46 000 kronor. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beviljar medel ur fonden Trotjänare inom Kumla kommun till Niclas 
Adamsson och Karl-Evert Pettersson med 23 000 kronor vardera. 

Arbetsutskottets behandling 

Yrkanden 
Ordförande yrkar på att kommunstyrelsen beviljar medel ur fonden Trotjänare inom 
Kumla kommun till Niclas Adamsson och Karl-Evert Pettersson med 23 000 kronor till 
vardera person. Att fonden avvecklas efter att medlen fördelats. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beviljar medel ur fonden Trotjänare inom Kumla kommun till Niclas 
Adamsson och Karl-Evert Pettersson med 23 000 kronor till vardera person. Att fonden 
avvecklas efter att medlen fördelats. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beviljar medel ur fonden Trotjänare inom Kumla kommun till Niclas 
Adamsson och Karl-Evert Pettersson med 23 000 kronor till vardera person. Att fonden 
avvecklas efter att medlen fördelats. 
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Kommunstyrelsen 2014-12-03 § 187 Dnr KS 2014/980 

Ekonomiska månadsrapporter för kommunstyrelsens verksamheter - 
oktober månad 

Ärendebeskrivning 

Ekonomiavdelningen har upprättat månadsrapporter till kommunstyrelsen för samtliga 
nämnder och förvaltningar 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner de ekonomiska rapporterna 

Arbetsutskottets behandling 

Yrkanden 
Annica Moberg (S) föreslår att nämnderna ges i uppdrag att fortsätta arbetet för en 
budget i balans.   

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 2014-12-03 § 188 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 beslutar att delegationsbesluten läggs till handlingarna 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att delegationsbesluten läggs till handlingarna 
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Kommunstyrelsen 2014-12-03 § 189 Dnr KS 2014/1015 

Markanvisningsavtal kvarteret Hovslagaren 

Ärendebeskrivning 

KBAB är sedan tidigare ägare till fastigheten Hovslagaren 37 enligt kontrakt tecknat  
2014-11-14. Kommunen är ägare till fastigheterna Kumla 11:1, Hovslagaren 25, 
Hovslagaren 38 och Hovslagaren 39. KBAB avser att uppföra ny bostadsbebyggelse 
inom det område, nedan kallat Markanvisningsområdet, som är gulmarkerat på 
bilagda detaljplanekarta, Bilaga 1. Markanvisningsområdet har en total areal av 3 238 
kvadratmeter.  
Detaljplan är upprättad över området och har vunnit laga kraft den 2014-09-19.  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige i Kumla kommun godkänner Markanvisningsavtal för kvarteret 
Hovslagaren. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt förslag till beslut. 
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Kommunstyrelsen 2014-12-03 § 190 Dnr  

Meddelanden 

Ärendebeskrivning 

Meddelanden för kommunstyrelsens kännedom. 
 
Underlag 
Expedierat beslut från miljö- och byggnadsnämnden - Kulturmiljöprogram 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen tar meddelandena till protokollet. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar meddelandena till protokollet. 
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Kommunstyrelsen 2014-12-03 § 191 Dnr KS 2014/882 

Förändring av priser för Djupadalsbadet 2015 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat om taxor och avgifter gällande Djupadalsbadet 
för år 2015. Beslutet har översänts till kommunfullmäktige för antagande. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar taxor och avgifter gällande Djupadalsbadet för år 2015. 

Kommunstyrelsens behandling 

Jan Engman (C) och Per Holm (KD) deltar inte i beslutet. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt förslag till beslut.  
 
Jan Engman (C) och Per Holm (KD) deltar inte i beslutet. 

 


