
KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 2006-10-04 
  

 Utdragsbestyrkande 
 

  
Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 4 oktober 2006, 
 klockan 17.00 – 17.30 
 
 
Beslutande Annica Eriksson (s) Torbjörn Ahlin (c) 
 Bert Eriksson (s), tjg ers Per Holm (kd) 
 Björn Eriksson (s) Kerstin Cederström (fp) 
 Marianne Arvidsson (s) Berry Keller (m), tjg ers 
 Carl-Gustav Thunström (s) Elisabet Centervärn (m) 
 Kristina Davidsson (s), tjg ers Margareta Hultman Brikell (v) 
 Sölve Persson (s)  
   
Närvarande, ej tjg ers Gunnel Kask (s) Tony Larsson-Malmberg (fp) 
 Sten Persson (s) Jan Engman (c) 
 Maria Rönnbäck (c) Mårten Franzson (v) 
 
Övriga Lars Claeson, sekr Ulla Lundholm 
 Thage Arvidsson Ronny Salomonsson 
 Annika Hallberg Joakim Öhrman, praktikant 
 
Justerare Torbjörn Ahlin 
 
Sekreterare ...................................................... §§ 98-110 
 Lars Claeson  
 
 
Ordförande ....................................................... 
 Annica Eriksson 
 
 
Justerare ...................................................... 
 Torbjörn Ahlin 
 
 Anslag/Bevis 
 Protokoll är justerat 
 

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen 
  
Sammanträdesdatum 2006-10-04 
 

Datum för uppsättande 2006-10-06 Datum för nedtagande 2006-10-31 
 

Förvaringsplats Kommunledningskontoret 
  
  
Underskrift ...................................................... 
 Lars Claeson 
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Kommunstyrelsen 2006-10-04 

 
   

   

 Ks § 98  

 
Anmälan av arbetsutskottets protokoll 

Ärendebeskrivning Anmäles beslut genom protokoll från kommunstyrelsens arbets-
utskott den 5, 14, 19 och 26 september 2006. 

_____ 
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Kommunstyrelsen 2006-10-04 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-09-26 

 
   

 Ks § 99  

 Au § 276 Dnr 173/2006.739 

 
Medborgarförslag om hjälpmedel till brukare inom omsorgen för 
att möjliggöra bad i Kumlahallen och Kumlasjön 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 22 maj 2006, § 60, ett medbor-
garförslag om hjälpmedel till brukare inom omsorgen för att möjlig-
göra bad i Kumlahallen och Kumlasjön. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 30 maj 2006, § 189, 
att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att lämna förslag till 
yttrande. 

Kultur- och fritidsnämnden har den 7 september 2006, § 46, föreslagit 
att kommunfullmäktige beslutar att en grundlig utredning genomförs i 
samband med projekteringen av en ny planerad simhall i syfte att 
införskaffa hjälpmedel som underlättar bad och träning för personer 
med olika typer av funktionshinder. 

  
Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige beslutar att en grundlig utredning genomförs i 

samband med projekteringen av en ny planerad simhall i syfte att 
införskaffa hjälpmedel som underlättar bad och träning för personer 
med olika typer av funktionshinder. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
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Kommunstyrelsen 2006-10-04 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-09-26 

 
   

 Ks § 100  

 Au § 277 Dnr 99/2006.860 

 
Dan-Åke Mobergs motion gällande kulturstråk genom Kumla 
kommun 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 20 mars 2006, § 35, en motion 
inlämnad av Dan-Åke Moberg (s) gällande kulturstråk genom Kumla 
kommun. 

I motionen föreslås att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att 
iordningställa ett eller flera kulturstråk i Kumla kommun där guid-
ning sker vid olika former av konstvandringar. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 9 maj 2006, § 162, att 
ge kultur- och fritidnämnden i uppdrag att lämna förslag till yttrande. 

Kultur- och fritidsnämnden har den 7 september 2006, § 47, antagit 
ett yttrande som bland annat innebär att kulturavdelningen får i upp-
drag att anordna guidade konstvandringar med start sommarsäsongen 
2007. 

Av yttrandet framgår också att kulturavdelningen får i uppdrag att 
utarbeta en broschyr med bland annat markerade promenadslingor 
och kortare beskrivning av konstverk längs dessa.  

  
Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar kultur- och fritidsnämndens yttrande. 

Motionen skall därmed anses som besvarad. 
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
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Kommunstyrelsen 2006-10-04 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-10-03 

 
   

 Ks § 101  

 Au § 300 Dnr 189/2006.050 

 
Mats Gunnarssons motion om att göra Kumla till ”fair trade 
city” 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 22 maj 2006, § 64, en motion 
framlagd av Mats Gunnarsson (mp) om att göra Kumla till ”fair trade 
city”. 

I motionen föreslås fullmäktige besluta att kommunen vidtar de mått 
och steg som krävs för att bli klassad som ”fair trade city”. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 30 maj 2006, § 193, 
att ge kommunledningskontoret i uppdrag att lämna förslag till 
yttrande. 

Inköpssamordnare Harry Matteusson har i skrivelse från den 4 
september 2006 lämnat förslag till yttrande. 

Harry Matteusson föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå 
motionen. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige avslår motionen. 
Kommunstyrelsen  
Förslag Margareta Hultman-Brikell (v) yrkar på återremiss av ärendet. 
Propositionsordning Bifall till förslaget om återremiss ställs mot att kommunstyrelsen 

behandlar motionen idag. 
Kommunstyrelsens beslut Ordföranden finner att kommunstyrelsen skall behandla motionen 

idag. 
Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige avslår motionen. 
Reservation Margareta Hultman-Brikell reserverar sig till förmån för sitt eget för-

slag. 
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Kommunstyrelsen 2006-10-04 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-10-03 

 
   

 Ks § 102  

 Au § 301 Dnr 222/2006.005  

 
Mats Gunnarssons motion om förbättrad information till 
medborgare via webben 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 19 juni 2006, § 77, en motion 
från Mats Gunnarsson (mp) om förbättrad information till medbor-
gare via webben. 

I motionen föreslås fullmäktige besluta att kommunledningen i 
Kumla utvecklar tillgängligheten av olika handlingar på hemsidan 
enligt det resonemang som förs i motionen.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 22 augusti 2006, § 
227, att ge kommunledningskontoret i uppdrag att lämna förslag till 
yttrande. 

Utredare Maria Neselius har i skrivelse från den 22 augusti 2006 
lämnat förslag till yttrande. 

Maria Neselius föreslår att kommunfullmäktige, med anledning av 
det arbete som sker avseende kommunens intentioner att öka 
tillgängligheten för medborgarna, beslutar att motionen härmed är 
besvarad. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar yttrandet och motionen är därmed 
besvarad. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
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Kommunstyrelsen 2006-10-04 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-10-03 

 
   

 Ks § 103  

 Au § 302 Dnr 190/2006.610 

 
Katarina Hanssons motion om utbildning för föräldrar med barn 
i förskole- och skolåldern 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 22 maj 2006, § 63, en motion 
inlämnad av Katarina Hansson (s) om utbildning för föräldrar med 
barn i förskole- och skolåldern. 

I motionen föreslås fullmäktige besluta att det planeras och genom-
förs en utbildning till föräldrar i förskole- och skolåldern enligt 
motionens beskrivning.   

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 30 maj 2006, § 192, 
att ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att lämna förslag 
till yttrande. 

Barn och utbildningsnämnden har den 7 september 2006, § 78, 
beslutat att föreslå kommunfullmäktige att uppdra åt barn- och 
utbildningsförvaltningen att utarbeta en plan för informationsinsatser 
till föräldrar i samband med förskolans och skolans ordinarie föräld-
ramöten, och därmed anse motionen besvarad. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar yttrandet och motionen är därmed 
besvarad. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
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Kommunstyrelsen 2006-10-04 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-10-03 

 
   

 Ks § 104  

 Au § 303 Dnr 289/2006.101 

 
Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag 

Ärendebeskrivning Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige i Kumla, skall 
kommunstyrelsen varje år vid fullmäktiges ordinarie sammanträde i 
april och oktober redovisa de motioner och medborgarförslag som 
inte beretts färdigt. 

Kommunledningskontoret har den 25 september 2006 upprättat redo-
visning gällande motioner och medborgarförslag som fortfarande är 
under beredning. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
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Kommunstyrelsen 2006-10-04 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-09-26 

 
   

 Ks § 105  

 Au § 278 Dnr 281/2006.002 

 
Revidering av attestreglemente 

Ärendebeskrivning Kumla kommun kommer successivt under hösten 2006 och våren 
2007 att införa elektronisk hantering av leverantörsfakturor. 

Som en följd av detta behöver attestreglementet anpassas. Den största 
förändringen innebär att behörighetsattest ej behöver ske vid 
elektronisk hantering. Behörighetskontrollen sker istället med auto-
matik i IT-systemet. 

För att underlätta hanteringen så föreslår ekonomichef Ronny Salo-
monsson i skrivelse från den 19 september 2006, även att granskning-
sattestanter utses av verksamhetsansvarig och inte beslutas av 
respektive nämnd. 

Förslaget är utformat så att det gäller både för elektronisk hantering 
och sedvanlig pappershantering eftersom det under en övergångspe-
riod kommer att finnas två system att hantera i kommunen. 

Ronny Salomonsson föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till 
reviderat attestreglemente. 

  
Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar förslag till reviderat attestreglemente. 
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
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Kommunstyrelsen 2006-10-04 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-09-26 

 
   

 Ks § 106  

 Au § 279 Dnr 280/2006.170 

 
Revidering av förbundsordning och revisionsreglemente för 
Nerikes Brandkår 

Ärendebeskrivning Den 3 maj 2006 fattade riksdagen beslut om vissa ändringar i 
kommunallagen (SFS 2006:369). Ändringarna berör Nerikes Brand-
kår eftersom inga revisorssuppleanter skall utses enligt den nya 
kommunallagen. 

Nerikes Brandkår föreslår i skrivelse inkommen den 19 
september 2006 att respektive medlemskommun beslutar anta förslag 
till reviderad förbundsordning och revisionsreglemente för Nerikes 
Brandkår med ikraftträdande den 1 januari 2007.  

Nerikes Brandkår föreslår också att nuvarande förbundsordning och 
revisionsreglemente tillämpas för de revisorer och revisorsersättare 
som valts för granskning till och med räkenskapsåret 2006. 

  
Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar förslag till reviderad förbundsordning och 

revisionsreglemente.  

Nuvarande förbundsordning och revisionsreglemente skall tillämpas 
för de revisorer och revisorsersättare som valts för granskning till och 
med räkenskapsåret 2006. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
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Kommunstyrelsen 2006-10-04 

 
   

   

 Ks § 107 Dnr 44/2006.041 

 
Nämndernas månadsrapporter till kommunstyrelsen 

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. 

Kommunstyrelsens beslut Månadsrapporterna läggs till handlingarna. 

_____ 
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Kommunstyrelsen 2006-10-04 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-10-03 

 
 Ks § 108  

 Au § 304 Dnr 234/2006.262 

 Överklagan av beslut om utnyttjande av kommunal förköpsrätt 
gällande fastigheter i Kvarntorp – yttrande 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade den 21 augusti 2006, § 82, att Kumla 
kommun skulle utöva förköpsrätt gällande fastigheterna Kumla 
Kvarntorp 2:1, 2:3, 2:5, 3:4, 3:5 och 3:6. 
Fastigheterna är belägna på Skiffervägen, Gejrotsvägen, Gasolvägen 
samt Stybbvägen i Kvarntorp. 
XX har den 11 september 2006 till länsrätten i Örebro, inkommit med 
överklagan av fullmäktiges beslut om utövande av förköpsrätten.  
XX skriver bland annat att hon anser att beslutet är både felaktigt och 
olagligt, då det inte är en kommunal angelägenhet att inköpa och 
helrenovera hyreshus. 
Överklagan av samma beslut har den 15 september 2006 inkommit 
till länsrätten i Örebro, insänt av 14 personer, boende på Skiffervägen 
i Kvarntorp. 
De skriver i yttrandet bland annat att det med tanke på de stora reno-
veringskostnader det innebär om allt ska upprustas är orimligt att 
kommunen satsar skattepengar på Kvarntorp. 
Länsrätten har den 18 september 2006 inkommit med begäran om 
yttrande från Kumla kommun i ärendet. Yttrandet skall ha inkommit 
till länsrätten senast den 1 november 2006. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 19 september 2006, § 
266, att ge kommunledningskontoret i uppdrag att lämna förslag till 
yttrande. 
Kommunledningskontoret har i skrivelse från den 2 oktober 2006 
lämnat förslag till yttrande. 
Av yttrandet framgår att Kumla kommun anser att beslut tillkommit i 
laga ordning, beslutet hänför sig till en kommunal angelägenhet, att 
beslutet avser ett område som faller inom den kommunala kompe-
tensen samt att beslutet inte strider mot lag eller annan författning. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen antar yttrandet som sitt. 
Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen antar yttrandet som sitt. 

_____ 
Expediering Länsrätten + handling 
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Kommunstyrelsen 2006-10-04 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-10-03 

 
   

 Ks § 109  

 Au § 305 Dnr 234/2006.262  

 
Överklagan av beslut om utnyttjande av kommunal förköpsrätt 
gällande fastigheter i Kvarntorp – yttrande 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade den 21 augusti 2006, § 82, att Kumla 
kommun skulle utöva förköpsrätt gällande fastigheterna Kumla 
Kvarntorp 2:1, 2:3, 2:5, 3:4, 3:5 och 3:6. 

Fastigheterna är belägna på Skiffervägen, Gejrotsvägen, Gasolvägen 
samt Stybbvägen i Kvarntorp. 

Bocamäklarna har på köparens uppdrag i skrivelse till inskrivnings-
myndigheten i Eksjö bestridit Kumla kommuns beslut att utöva 
förköpsrätt. 

I enlighet med bestämmelserna i 9 § första stycket Förköpslagen 
(1967:868) får Kumla kommun söka tillstånd till förköp hos reger-
ingen. 

Förslag till yttrande har upprättats i vilket kommunen anser att 
förköpet kan motiveras utifrån de fyra grundläggande skälen enligt 1§ 
Förköpslagen samt att det inte finns några skäl enligt 9 § att vägra 
tillstånd. 

Arbetsutskottets förslag Kumla kommun ansöker hos regeringen om tillstånd till förköp hos 
regeringen. 

Kommunstyrelsen antar yttrandet som sitt. 
Kommunstyrelsens beslut Kumla kommun ansöker hos regeringen om tillstånd till förköp hos 

regeringen. 

Kommunstyrelsen antar yttrandet som sitt med tillägg av en bilaga 
med handlingar som styrker punkt 2 i yttrandet, samt att foton 
gällande de aktuella fastigheterna skall bifogas ansökan. 

_____ 
  
Expediering Regeringen + handling 
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Kommunstyrelsen 2006-10-04 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-09-19 

 
   

 Ks § 110  

 Au § 261 Dnr 275/2006.026 

 
Förslag till förnyat samverkans- och arbetsmiljöavtal 

Ärendebeskrivning Centrala samverkansgruppen har den 27 mars 2006, § 8, enats om ett 
nytt samverkans- och arbetsmiljöavtal.  

Tidigare gällande avtal beslutades av kommunstyrelsen den 
15 september 1993, § 102. Kommunstyrelsen bör därför fatta beslut 
om ett eventuellt nytt avtal. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen antar nytt samverkans- och arbetsmiljöavtal. 
Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen antar nytt samverkans- och arbetsmiljöavtal. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Personalavdelningen för vidare expediering 

 


