
KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 2006-04-24 
  
  
Plats och tid Folkets Hus, Kvarnen, måndagen den 24 april 2006,  
 klockan 18.00 – 18.25 
 
Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) 
 Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) 
 Björn Eriksson (s) Kerstin Cederström (fp) 
 Marianne Arvidsson (s) Göran Arveståhl (m) 
 Gunnel Kask (s), tjg ers Elisabet Centervärn (m) 
 Katarina Hansson (s) Margareta Hultman Brikell (v) 
 Sölve Persson (s)  
   
Närvarande, ej tjg ers Lisbet Björklund (s) Liselott Schöllin (kd) 
 Bert Eriksson (s) Tony Larsson-Malmberg (fp) 
 Kristina Davidsson (s) Berry Keller (m) 
 Sten Persson (s) Jan Engman (c) 
 
 
Övriga Lars Claeson, sekr Ulla Lundholm 
 Thage Arvidsson Ronny Salomonsson 
 
Justerare Torbjörn Ahlin 
 
 
Sekreterare ...................................................... § 58 
 Lars Claeson  
 
 
Ordförande ....................................................... 
 Dan-Åke Moberg 
 
 
Justerare ...................................................... 
 Torbjörn Ahlin 
 
 Anslag/Bevis 
 Protokoll är justerat 
 

Styrelse/Nämnd  Kommunstyrelsen 
  
Sammanträdesdatum 2006-04-24 
 

Datum för uppsättande 2006-04-25 Datum för nedtagande 2006-05-17 
 

Förvaringsplats Kommunledningskontoret 
  
  
Underskrift ...................................................... 
 Lars Claeson 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2006-04-24 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-04-18 

 
   
 Ks § 58  
 Au § 135 Dnr 94/2006.001 
 

Organisationsförändringar inom kommunledningskontoret 

Ärendebeskrivning Sedan 1992 är kommunledningskontoret så organiserat att kommun-
direktören är samordnande förvaltningschef för kontoret. Personal-
chef, ekonomichef och administrativ chef har ledningsansvar för 
respektive avdelningar och funktionsansvar för sina specialområden 
inom hela den kommunala förvaltningen. 

Under senare år har frågan uppkommit om nödvändigheten att 
genomföra förändringar i organisationen så att kommundirektörens 
nuvarande arbetsuppgifter förändras och fördelas på andra befatt-
ningshavare. 

Kommunalrådet Dan-Åke Moberg (s) har i skrivelse från den 
13 mars 2006, föreslagit att en tjänst som näringslivsansvarig tillika 
vd för Kumla Fastighets AB inrättas, och att kommundirektörens 
framtida arbetsuppgifter förändras jämfört med idag. 

Moberg föreslår att kommunstyrelsen antar förslag till organisations-
förändring för kommunledningskontoret samt utser nuvarande barn- 
och utbildningschef Annika Hallberg till kommundirektör och utser 
nuvarande kommundirektör Thage Arvidsson till ansvarig för 
näringslivsfrågor. 

Organisationsförändringen genomförs från och med den 1 juli 2006. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 14 mars 2006, § 82, 
att ge personalavdelningen i uppdrag att inleda förhandlingar med de 
fackliga organisationerna gällande bland annat ovanstående förslag 
om ny kommundirektör. 

Förhandling angående tillsättande av ny kommundirektör har genom-
förts med de fackliga organisationerna den 22 mars 2006. Arbetsta-
garparterna har ej något att erinra mot förslaget till ny kommundi-
rektör. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige utser nuvarande barn- och utbildningschef 
Annika Hallberg till kommundirektör. 
Kommunstyrelsen antar förslag till organisationsförändring för 
kommunledningskontoret samt utser nuvarande kommundirektör 
Thage Arvidsson till ansvarig för näringslivsfrågor. 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2006-04-24 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-04-18 
 
   
 Ks § 58, forts  
 Au § 135, forts  
Reservation Kerstin Cederström (fp) reserverar sig skriftligt mot att tjänsten som 

kommundirektör inte utannonserades. 
Kommunstyrelsen  
Förslag Göran Arveståhl (m) föreslår att tjänsten som kommundirektör utan-

nonseras. 
Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen antar förslag till organisationsförändring för 

kommunledningskontoret samt utser nuvarande kommundirektör 
Thage Arvidsson till ansvarig för näringslivsfrågor. 

Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige utser nuvarande barn- och utbildningschef 
Annika Hallberg till kommundirektör. 

Reservationer Göran Arveståhl (m), Elisabet Centervärn (m), Per Holm (kd) och 
Kerstin Cederström (fp) reserverar sig till förmån för Arveståhls för-
slag. 

 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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