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 Lars Claeson 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum  
  
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 

2 

 
 

       

Kommunstyrelsen 2002-01-16 

       
  
        

 Ks § 1 
          
 

Anmälan av arbetsutskottets protokoll 

Ärendebeskrivning Anmäles beslut genom protokoll från kommunstyrelsens arbetsut-
skott den 4 december 2001 och den 8 januari 2002. 
_____ 
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Kommunstyrelsen 2002-01-16 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-01-08 
  
        
 Ks § 2 

 Au §  12 Dnr 13/2002.253 
 

Fastighetsförsäljning – del av Kumla 13:26 till LIDL Sverige KB 

Ärendebeskrivning Enligt köpekontrakt av den 19 december 2001 säljer Kumla kommun 
till LIDL Sverige AB del av fastigheten Kumla 13:26. Fastigheten är 
belägen vid vägtorget. 

Köparen har för avsikt att driva livsmedelsbutik. 

Köpekontraktet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige 
godkänner beslutet.  

Arbetsutskottets förslag  Kommunfullmäktige godkänner köpekontraktet. 

Torbjörn Ahlin (c) deltar ej i beslutet. 
Kommunstyrelsen  
Förslag Rolf Östman (v) föreslår att ärendet återremitteras för utredning och 

konsekvensbeskrivning innan beslut tas. 
Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige godkänner köpekontraktet. 
Reservation Rolf Östman (v) och Margareta Hultman-Brikell (v) reserverar sig 

mot beslutet till förmån för Östmans förslag. 
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Kommunstyrelsen 2002-01-16 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-01-08 
  
        
 Ks § 3 

 Au §  5 Dnr 225/2000.109      
 

Förslag till regler för politiska lärlingar i Kumla kommun 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade den 18 december 2000, § 99, att till-
sätta en arbetsgrupp med representanter för samtliga partier för att 
utarbeta förslag till ett kommunalt demokratiprojekt. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 20 november 2001, 
§ 323, att ge kommunledningskontoret i uppdrag att bland annat ge 
förslag till utformning av regler för politiska lärlingar i Kumla kom-
mun. 

Kommunledningskontoret har den 5 december 2001 upprättat sådant 
förslag. 

Göran Arveståhl (m) och Torbjörn Ahlin (c) föreslår att skrivningen i 
punkt 9 skall vara: ”I de fall en lärling kan komma i kontakt med sek-
retessbelagda uppgifter skall samma regler gälla som för praktikanter, 
det vill säga informationen är avidentifierad”. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar förslaget med ovanstående ändring. 
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
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Kommunstyrelsen 2001-01-16 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2001-01-15 
  
        
 Ks § 4 

 Au §  22 Dnr 19/2002.257 
 

Förköp av Staren 5 och Kumla 12:65, Stationsgatan 8 (f d Kumla 
Tryckeri) 

Ärendebeskrivning Köpekontrakt som innebär att Staren 5 och Kumla 12:65 säljs för 
1 000 000 kronor har upprättats mellan två privatpersoner. Staren 5 är 
tomtmark medan Kumla 12:65 är allmän platsmark (gata). 

Enligt förköpslagen skall kommunen pröva om kommunen vill 
använda sig av förköpsrätt. 

Stadsbyggnadschef Bo Örtegren har i tjänsteutlåtande av den 10 
januari 2002 föreslagit att kommunen utnyttjar sin förköpsrätt och 
förvärvar fastigheten på de villkor som avtalats mellan säljaren och 
köparen. 

Skälen till detta är bland annat att fastigheten har ett strategiskt läge 
och berörs av den allmänna upprustning som skett av kvarteren Sta-
ren och Snöskatan i och med det nya biblioteket och ombyggnaden av 
Folkets Hus. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige beslutar att kommunen utnyttjar sin förköpsrätt. 
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
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Kommunstyrelsen 2002-01-16 

       
  
        
        

 Ks § 5 Dnr 22/2002.041 
 

Nämndernas månadsrapporter 

Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen, miljö- och byggnadsnämnden, kultur- och fritids-
nämnden, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden har 
inkommit med rapport till kommunstyrelsen avseende utfall på drift- 
och investeringsbudgeten. 

Dan-Åke Moberg (s) föreslår att socialnämnden får i uppdrag att till 
nästa sammanträde med kommunstyrelsen den 13 februari 2002, 
lämna svar på följande frågor: 

-vad överskottet i personalbudgeten för individ- och familjeomsorgen  
beror på och om detta innebär en försämrad kvalitet på 
ärendehandläggningen med efterföljande ökade kostnader för 
försörjningsstöd och placeringskostnader 

-vad den stora personalomsättningen beror på 

-hur organisationen kring LSS/LASS-verksamheten ser ut, tillgång på 
personliga assistenter samt eventuell samordning med övrig verk-
samhet inom förvaltningen vid vikariebehov 

-hur det kommer sig att kostnaden för att höja upp deltider till heltider 
är en anledning till att personbudgeten överskrids med 1,9 mkr, sam-
tidigt som signaler från Länsarbetsnämnden gör gällande att Kumla 
kommun är sämst i länet vad gäller deltider inom vård och omsorg 

Kommunstyrelsens beslut Månadsrapporterna läggs till handlingarna. 

Socialnämnden får i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde 
den 13 februari 2002 lämna svar på ovanstående frågor. 

_____ 
  
  
  
Expediering Socialnämnden + handling 
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Kommunstyrelsen 2002-01-16 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-01-08 
  
        

 Ks § 6 

 Au §  13 Dnr 14/2002.001 
 

Förordnande av förvaltningschef för och översyn av barn- och 
utbildningsförvaltningen  

Ärendebeskrivning Barn- och utbildningschef Anders Nordin har den 13 december 2001 
sagt upp sin anställning i Kumla kommun. Anders Nordin har sex 
månaders uppsägningstid, men har framfört önskemål om att få sluta 
sin tjänstgöring tidigare genom att arbeta deltid under vissa delar av 
uppsägningstiden. 

Kommundirektör Thage Arvidsson och personalchef Ulla Lundholm 
har i skrivelse av den 7 januari 2002 föreslagit att Nordins begäran 
bifalles, och att ställföreträdande förvaltningschef Annika Hallberg 
förordnas som förvaltningschef under tiden 2002-02-01 – 2002-08-15 

Vidare förordas att en översyn genomförs av ledningsorganisationen 
inom barn- och utbildningsförvaltningen baserad på en områdesin-
delning som utgörs av de tre blivande högstadieområdena i Kumla 
kommun. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen förordnar Annika Hallberg som förvaltningschef 
under tiden 2002-02-01 – 2002-08-15. 

Kommunstyrelsen bifaller Anders Nordins önskemål om att få sluta 
sin tjänstgöring tidigare genom att arbeta deltid under vissa delar av 
uppsägningstiden. 

Kommunstyrelsen ger barn-och utbildningsnämnden i uppdrag att till 
kommunstyrelsen lämna förslag till ny ledningsorganisationen inom 
barn- och utbildningsförvaltningen, baserad på en områdesindelning 
som utgörs av de tre blivande högstadieområdena i Kumla kommun. 

Kommunstyrelsens beslut Enligt arbetsutskottets förslag. 

Rolf Östman (v) deltar ej i beslutet. 
_____ 

  
  
  
Expediering Annika Hallberg 

Anders Nordin 
Barn- och utbildningsnämnden 
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Kommunstyrelsen 2002-01-16 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-01-08 
  
        
 Ks § 7 

 Au §  2 Dnr 10/2002.736 
 

Förslag att överföra budgetansvar för färdtjänst och riksfärd-
tjänst till kommunledningen från och med 2002 

Ärendebeskrivning Från och med den 1 oktober 2001 har Länstrafiken tagit över ansvaret 
för Örebro läns färdtjänst och riksfärdtjänst. 

Socialnämnden har den 18 december 2001, § 114, beslutat föreslå 
kommunstyrelsen att budgetansvar för färdtjänst och riksfärdtjänst 
från och med 2002 förs över till kommunledningens ansvarige för 
kompletteringstrafik. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar att budgetansvaret för färdtjänst och riks-
färdtjänst för äldre förs över till kommunstyrelsen.  

Kommunstyrelsen beslutar att verksamhet 530100 
färdtjänst/riksfärdtjänst för äldre, omdisponeras med 2 015 000 kro-
nor från socialnämndens driftsbudget för 2002 till kommunstyrelsens 
budget. 

Kommunstyrelsens beslut Enligt arbetsutskottets förslag. 

_____ 
  
  
  
Expediering Ekonomiavdelningen 

Socialnämnden 
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Kommunstyrelsen 2002-01-16 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-01-08 
  
        
 Ks § 8 

 Au §  4 Dnr 11/2002.954 
 

Byte av högvolymskopiator 

Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har i investeringsbudget för år 2001 anslag 
om 300 000 kronor för utbyte av högvolymskopiator. Ytterligare 
300 000 kronor är avsatta i plan för år 2003 för utbyte av den andra 
kopiatorn. 

Kommunledningskontoret har utarbetat förslag till hur utbyte av 
dessa båda kopiatorer skall kunna genomföras. Alternativen är att 
antingen köpa eller hyra utrustningen. Vid ett eventuellt köp krävs ett 
tilläggsanslag med 443 000 kronor. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beviljar tilläggsanslag med 443 000 kronor. Med-
len tas ur kommunstyrelsens anslag för oförut sedda utgifter. 

Kommunstyrelsens beslut Tilläggsanslag beviljas med 443 000 kronor. 
Medlen tas ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter. 
_____ 

  
  
  
Expediering Ekonomiavdelningen 
 
 
 


