
KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 2007-01-10 
  

 Utdragsbestyrkande 
 

  
Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 10 januari 2007, 
 klockan 17.00 – 18.00 
 
Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Åsa Häggström (v) 
 Annica Eriksson (s) Torbjörn Ahlin (c) 
 Lennart Eriksson (s) Per Holm (kd) 
 Katarina Hansson (s) Linda Axäng (fp) 
 Björn Eriksson (s) Maria Haglund (m) 
 Carl-Gustav Thunström (s) Mats Gunnarsson (mp), tjg ers 
 Sölve Persson (s)  
   
Närvarande, ej tjg ers Gunnel Kask (s) Elisabeth Berglund (v) 
 Stefan Svensson (s) Jan Engman (c)  
 Christer Thörner (s) Lise-Lott Schöllin (kd) 
 Sten Persson (s) Mats Hellgren (m) 
 
Övriga Lars Claeson, sekr Ulla Lundholm 
 Thage Arvidsson Ronny Salomonsson 
 Annika Hallberg Jonathan Rydén 
 Joakim Öhrman, praktikant  
 
Justerare Torbjörn Ahlin 
 
Sekreterare ...................................................... §§ 1-15 
 Lars Claeson  
 
Ordförande ....................................................... 
 Dan-Åke Moberg 
 
 
Justerare ...................................................... 
 Torbjörn Ahlin 
 
 Anslag/Bevis 
 Protokoll är justerat 
 

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen 
  
Sammanträdesdatum 2007-01-10 
 

Datum för uppsättande 2007-01-12 Datum för nedtagande 2007-02-05 
 

Förvaringsplats Kommunledningskontoret 
  
  
Underskrift ...................................................... 
 Lars Claeson 
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Kommunstyrelsen 2007-01-10 

 
   

   

 Ks § 1  

 
Anmälan av arbetsutskottets protokoll 

Ärendebeskrivning Anmäles beslut genom protokoll från kommunstyrelsens arbets-
utskott den 28 november, samt från den 5 och 12 december 2006. 

_____ 
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Kommunstyrelsen 2007-01-10 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-12-05 

 
   

 Ks § 2  

 Au § 380 Dnr 267/2006.141 

 
Medborgarförslag om skulpturer vid torget framför Stadshuset 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 18 september 2006, § 93, ett 
medborgarförslag om skulpturer av kommunalråden Holger Hultman 
och Nils Nyström vid torget. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 26 september 2006, 
§ 280, att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att lämna förslag 
till yttrande. 

Kultur- och fritidsnämnden har den 8 november 2006, § 67, behandlat 
förslag till yttrande. Av yttrandet framgår bland annat att det i Sverige 
numera är brukligt att stora kulturpersonligheter ”står staty” efter sin 
död, men att det för övriga grupper är mycket ovanligt. 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår att fullmäktige avslår medborgar-
förslaget.   

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
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Kommunstyrelsen 2007-01-10 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-12-05 

 
   

 Ks § 3  

 Au § 381 Dnr 271/2006.822 

 
Medborgarförslag om varmbassäng anpassad för rehabilitering 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 18 september 2006, § 94, ett 
medborgarförlag angående byggande av en varmbassäng anpassad för 
rehabilitering. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 26 september 2006, 
§ 281, att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att lämna förslag 
till yttrande. 

Kultur- och fritidsnämnden har den 8 november 2006, § 53, föreslagit 
att kommunfullmäktige beslutar att en grundlig utredning genomförs i 
samband med projekteringen av en ny planerad simhall i syfte att 
underlätta bad och träning för människor 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 
underlätta bad och träning för människor med olika typer av 
funktionshinder. 

Kommunstyrelsen  
Förslag Torbjörn Ahlin (c) föreslår att objektet rehabiliteringsbad i gamla 

badhuset inarbetas i investeringsbudgeten 2008. 
Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att en grundlig utredning genomförs i 

samband med projekteringen av en ny planerad simhall i syfte att 
underlätta bad och träning för människor med olika typer av 
funktionshinder. 

Kommunfullmäktige avslår Ahlins tilläggsförslag. 
Reservationer Torbjörn Ahlin (c), Maria Haglund (m), Mats Gunnarsson (mp), 

Linda Axäng (fp) och Per Holm (kd) reserverar sig till förmån för 
Ahlins tilläggsförslag. 
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Kommunstyrelsen 2007-01-10 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-10-24 

   

 Ks § 4  

 Au § 318 Dnr 145/2005.622 

 
Torbjörn Ahlins m fl motion angående upphandling av kostverk-
samhet 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 23 maj 2005, § 74, en motion 
framlagd av Torbjörn Ahlin (c), Peter Agerhäll (fp), Per Holm (kd) 
och Göran Arveståhl (m) angående upphandling av kostverksam-
heten. 
I motionen föreslås fullmäktige besluta att kommunens kostverk-
samhet läggs ut för anbudsupphandling gällande fr o m 2007-01-01, 
att möjlighet att lämna anbud på del av verksamheten därvid ges, att 
lägst nuvarande kvalitetskrav på kostverksamheten skall gälla i sam-
band med upphandlingen, samt att i upphandlingen inarbetas en 
prispåverkande faktor i form av brukarnas nöjdhetsgrad. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 31 maj 2005, § 188, 
att ge kommunledningskontoret i uppdrag att lämna förslag till 
yttrande. 
Administrativ handläggare Lars Claeson har den 19 oktober 2006 
lämnat förslag till yttrande. 
Av yttrandet framgår bland annat att kostverksamheten efter överfö-
randet till tekniska kontoret den 1 april 2003 genomfört en rad 
verksamhetsanpassningar och att verksamheten efterhand 
effektiviserats och att det i dagsläget inte finns någon anledning lägga 
ut en väl fungerande kostverksamhet för anbudsupphandling. 
Lars Claeson föreslår också att kommunstyrelsen ger tekniska 
kontoret i uppdrag att genomföra en undersökning för att ta reda på 
de äldre brukarnas nöjdhetsgrad samt att kommunfullmäktige antar 
yttrandet och att motionen därmed är besvarad. 

Arbetsutskottet  
Förslag Torbjörn Ahlin (c) föreslår att kommunfullmäktige tillstyrker 

motionen i dess helhet.  

Göran Arveståhl (m) tillstyrker Ahlins förslag. 
Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar yttrandet och motionen är därmed 

besvarad. 
Reservationer Torbjörn Ahlin och Göran Arveståhl reserverar sig till förmån för 

Ahlins förslag. 
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Kommunstyrelsen 2007-01-10 

 
   

   

 Ks § 4, forts  
Kommunstyrelsen  
Förslag Dan-Åke Moberg (s) föreslår att följande skrivningar utgår i förslag 

till yttrande: 

I meningen ”Kostverksamheten bedrivs med ett produktionskök…” 
stryks ordet ett, samt att förslaget att ge ”…tekniska kontoret i upp-
drag att genomföra en undersökning för att ta reda på de äldre 
brukarnas nöjdhetsgrad”, stryks då sådan undersökning redan är 
genomförd. 

Torbjörn Ahlin (c) yrkar bifall till reservationen i arbetsutskottet.  
Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige antar yttrandet, med Mobergs tilläggsförslag, 

och motionen är därmed besvarad.  
Reservationer Torbjörn Ahlin (c), Maria Haglund (m), Mats Gunnarsson (mp), 

Linda Axäng (fp) och Per Holm (kd) reserverar sig till förmån för 
Ahlins förslag.          

 
 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum 
  
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 

7

 
  

Kommunstyrelsen 2007-01-10 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-10-24 

 
   

 Ks § 5  

 Au § 319 Dnr 188/2006.050 

 
Mats Gunnarssons motion om utvecklat upphandlingsreglemente

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 22 maj 2006, § 65, en motion 
inlämnad av Mats Gunnarsson (mp) om utvecklat upphandlingsreg-
lemente. 

I motionen föreslås fullmäktige besluta att upphandlingen av skol-
skjutsar i framtiden kräver alkolås på dessa fordon, samt att 
upphandlingsreglementet blir tydligare på miljöhänsyn och miljökrav 
vad gäller byggentreprenader, transporter och andra tjänster som 
kommunen köper. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 30 maj 2006, § 194, 
att ge kommunledningskontoret i uppdrag att lämna förslag till 
yttrande. 

Inköpssamordnare Harry Matteusson har den 19 oktober 2006 lämnat 
förslag till yttrande. 

Av yttrandet framgår bland annat att det i de riktlinjer för 
upphandling som Kumla kommun antagit finns hänvisningar till 
möjlighet att ställa miljökrav, samt att kravet på alkolås i fordon för 
skolskjutsar får hanteras vid nästa upphandling. 

Harry Matteusson föreslår att fullmäktige antar yttrandet och att 
motionen därmed är besvarad. 

Arbetsutskottet  
Förslag Göran Arveståhl (m) föreslår att kommunfullmäktige tillstyrker 

motionen.  

Torbjörn Ahlin (c) tillstyrker Arveståhls förslag. 
Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar yttrandet och motionen är därmed 

besvarad. 
Reservationer Göran Arveståhl och Torbjörn Ahlin reserverar sig till förmån för 

Arveståhls förslag. 
Kommunstyrelsen  
Förslag Mats Gunnarsson (mp) föreslår bifall till motionen. 
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Kommunstyrelsen 2007-01-10 

 
   

   

 Ks § 5, forts  
Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige antar yttrandet och motionen är därmed 

besvarad. 
Reservationer Torbjörn Ahlin (c), Maria Haglund (m), Mats Gunnarsson (mp), 

Linda Axäng (fp) och Per Holm (kd) reserverar sig till förmån för 
Gunnarssons förslag. 
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Kommunstyrelsen 2007-01-10 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-28 

 
   

 Ks § 6  

 Au § 362 Dnr 148/2006.607 

 
Kerstin Cederströms och Katrin Tensmyrs motion angående 
sms-meddelande till föräldrarna om skolk 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 24 april 2006, § 50, en motion 
av Kerstin Cederström (fp) och Katrin Tensmyr (fp) angående sms-
meddelande till föräldrarna om skolk. 

I motionen föreslås fullmäktige besluta att informera Kumlas skolor 
om denna möjlighet, samt att till de skolor som visar intresse för detta 
införa ett system där utebliven närvaro direkt meddelas till föräld-
rarna via sms. 

Arbetsutskottet beslutade den 2 maj 2006, § 148, att ge barn- och 
utbildningsnämnden i uppdrag att lämna förslag till yttrande. 

Utredningssekreterare Anders Andersson har i skrivelse från den 
28 september 2006 lämnat förslag till yttrande. 

Av yttrandet framgår att syftet i motionen tillgodosetts genom en änd-
ring från i grundskoleförordningen, som trädde i kraft den 1 juli 2006, 
innebärande att rektor har en skyldighet att se till att en kontakt 
upprättas mellan skolan och elevens vårdnadshavare om elev utan 
giltig anledning uteblir från skolarbetet. Vilket medel som skall 
användas för att etablera den kontakten kan variera från fall till fall. 

Anders Andersson föreslår att fullmäktige antar förslag till yttrande 
och att motionen därmed skall anses besvarad. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 11 oktober 2006, § 88, 
att föreslå att fullmäktige antar förslag till svar och att motionen där-
med skall anses besvarad.  

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar förslaget till yttrande och motionen anses 
därmed besvarad. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
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Kommunstyrelsen 2007-01-10 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-28 

 
   

 Ks § 7  

 Au § 363 Dnr 169/2006.629 

 
Maria Rönnbäcks motion angående enkät till skolelever 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 22 maj 2006, § 61, en motion 
inlämnad av Maria Rönnbäck (c) om enkät till skolelever. 

I motionen föreslås fullmäktige besluta att kommunen undersöker om 
Örebro Universitet kan bistå kommunen med att utforma en bra enkät 
som ger oss svaren på hur skolan i Kumla varit de senaste nio åren 
sett ur ett elevperspektiv, att enkäterna första gången skickas hem till 
ungdomar födda år 1990, som svarar och anonymt skickar tillbaka 
svaren till universitetet. 

Vidare föreslår Rönnbäck att detta görs under läsåret 2006 – 07 och 
därefter vart tredje läsår, att materialet sammanställs och redovisas 
för fullmäktige, att undersökningen ska ge oss en överskådlig bild, ett 
verktyg, samt att undersökningen ska syfta till att vi bättre förstår vad 
vi menar när vi talar om barnperspektiv. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 30 maj 2006, § 190, 
att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att lämna förslag till 
yttrande. 

Utredningssekreterare Anders Andersson har i skrivelse från den 
28 september 2006 lämnat förslag till yttrande. 

Av yttrandet framgår att barn- och utbildningsförvaltningen årligen 
genomför ett flertal undersökningar, bland annat som underlag för 
kvalitetsredovisningarna och att det är tveksamt om ytterligare behov 
föreligger av enkätundersökningar. 

Anders Andersson föreslår att fullmäktige avslår motionen. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 11 oktober 2006, § 89,  
att föreslå fullmäktige att avslå motionen. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige avslår motionen. 
Kommunstyrelsen  
Förslag Elisabeth Berglund (v) föreslår att motionens skrivning om ” att 

kommunen undersöker om Örebro Universitet kan bistå kommunen 
med att utforma en bra enkät som ger oss svaren på hur skolan i 
Kumla varit de senaste nio åren sett ur ett elevperspektiv”, tillstyrks. 
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Kommunstyrelsen 2007-01-10 

 
   

   

 Ks § 7, forts  
Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige avslår motionen. 
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Kommunstyrelsen 2007-01-10 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-12-12 

 
   

 Ks § 8  

 Au § 397 382/2006.252 

 
Köp av del av fastigheten Kumla Kumla-Ekeby 1:45 

Ärendebeskrivning Köpekontrakt har upprättats där Kumla kommun köper del av fastig-
heten Kumla Kumla-Ekeby 1:45 av Nerike Marin AB. Fastighetens 
areal utgör cirka 3,4 ha och är bebyggd med enbostadshus, större de-
len av marken är åker.  
Köpesumma 1 070 000 kr. 

Fastigheten köps in i enlighet med översiktsplanen, för utvidgning av 
Norra Mos industriområde och för att kunna erbjuda arbetsområden i 
norr med korta avstånd till motorvägen och Örebro. 

Köpekontraktet gäller under förutsättning att det godkänns av 
kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige föreslås besluta att godkänna köpekontraktet 
gällande köp av del av fastigheten Kumla Kumla-Ekeby 1:45. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige godkänner köpekontraktet. 
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
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Kommunstyrelsen 2007-01-10 

 
   

   

 Ks § 9  

 
Flytt av kommunal vuxenutbildning (Komvux) till Kumla 
kommun 

Ärendebeskrivning För närvarande bedrivs kommunal vuxenutbildning för Kumla kom-
muns invånare via Sydnärkes utbildningsförbund (SUF) och i lokaler 
belägna i Hallsberg. 

Samtliga medlemskommuner i SUF är överens om att respektive 
kommun skall bedriva kommunal vuxenutbildning i den egna 
kommunens regi. 

För att detta skall vara möjligt krävs ett fullmäktigebeslut i frågan. 
Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att kommunal vuxenutbildning för 

Kumla kommuns invånare från och med den 1 juli 2007 skall 
bedrivas av Kumla kommun. 
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Kommunstyrelsen 2007-01-10 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-12-05 

 
   

 Ks § 10  

 Au § 388 Dnr 378/2006.044 

 
Begäran om överföring av investeringsanslag 

Ärendebeskrivning Tekniska kontoret har i 2006 års investeringsbudget ett anslag för 
inköp av sopbil till renhållningsverket. Bilen är beställd, men kan inte 
levereras förrän i februari nästa år. 

Teknisk chef Marianne Christiansen föreslår i skrivelse från den 
28 november 2006 att arbetsutskottet beslutar att anslaget, 1 500 000 
kronor netto, överförs till 2007 års investeringsbudget. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige beslutar att anslaget, 1 500 000 kronor netto, 
överförs till 2007 års investeringsbudget. 

Kommunstyrelsens beslut Ärendet överlämnas till 2007 års bokslutsberedning. 

_____ 
  
  
  
  
Expedierng Ekonomiavdelningen 

Tekniska kontoret 
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Kommunstyrelsen 2007-01-10 

 
   

   

 Ks § 11 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 Månadsrapportena läggs till handlingarna. 

_____ 
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Kommunstyrelsen 2007-01-10 

 
   

   

 Ks § 12  

 
Val att förrättas av kommunstyrelsen för mandatperioden 
januari 2007 – december 2010 

Ärendebeskrivning Följande personer har nominerats till respektive uppdrag för mandat-
perioden 2007-2010: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ledamöter Ersättare 

Dan-Åke Moberg (s) Björn Eriksson (s) 

Annica Eriksson (s) Katarina Hansson (s) 

Lennart Eriksson (s) Carl-Gustav Thunström (s) 

Torbjörn Ahlin (c) Per Holm (kd) 

Maria Haglund (m) Linda Axäng (fp) 

Ordförande: Dan-Åke Moberg 
Vice ordförande: Annica Eriksson 
 
Ansvarig för personalfrågor 

Björn Eriksson (s) 

 

Kulturpriskommitté 

Björn Eriksson (s) 

Dan-Åke Moberg (s) 

Elisabet Centervärn (m) 

Ordförande: Björn Eriksson 

 

Sociala rådet 

Ledamot Ersättare 

Lennart Eriksson (s) Maria Haglund (m) 

 Mats Gunnarsson (mp) 

Ordförande: Lennart Eriksson                                              forts 
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Kommunstyrelsen 2007-01-10 

   

   

 Ks §  12, forts  

 Folkhälsorådet 

Ledamöter 

Bert Eriksson (s) 

Gunnel Kask (s) 

Torbjörn Ahlin (c) 

Ordförande: Bert Eriksson 

Vice ordförande: Gunnel Kask 

 

Brottsförebyggande rådet 

Ledamöter Ersättare 

Lennart Eriksson (s) Dan-Åke Moberg (s) 

Katarina Hansson (s) Katarina Öberg (s) 

Björn Eriksson (s) Carl-Gustav Thunström (s) 

Annica Eriksson (s) Gunnel Kask (s) 

Torbjörn Ahlin (c)  Jan Engman (c) 

Berry Keller (m) Raymonda Kourie (kd) 

Katrin Tensmyr (fp) Jan Nilsson (mp) 
 

 Ordförande: Lennart Eriksson 
 

Styrelsen för SAKAB, Kumla miljöstiftelse 

Ledamot Ersättare 

Thage Arvidsson Dan-Åke Moberg (s) 
 

  

Mälardalsrådet 

Kultur- och turismutskottet 

Ledamöter 

Björn Eriksson (s) 

Mats Hellgren (m)                                                                     forts      
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Kommunstyrelsen 2007-01-10 

 
   

   

 Ks §  12, forts  

 Miljöutskottet 

Ledamöter 

Carl-Gustav Thunström (s) 

Mattias Berggren (mp) 

 

Näringslivs- och FoU-utskottet 

Ledamöter 

Sölve Persson (s) 

Jan Sundquist (fp) 

 

Trafik- och planeringsutskott 

Ledamöter 

Annica Eriksson (s) 

Berry Keller (m) 

 

Tekniska utskottet 

Ledamöter 

Dan-Åke Moberg (s) 

Annica Eriksson (s) 

Torbjörn Ahlin (c) 
Kommunstyrelsens beslut Förslaget bifalles. 

_____ 
  
  
Expediering Resp.vald 

Nils-Arne Björk 
Jonathan Rydén 

 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum 
  
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 

19

 
  

  

Kommunstyrelsen 2007-01-10 

 
   

   

 Ks § 13 Dnr 5/2007.002 

 
Delegationsordning för kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har i skrivelse från den 4 januari 2007 
utarbetat förslag till ändring av delegationsordning för kommunsty-
relsen. 

Ändringarna innebär att den delegationsrätt den administrative chefen 
haft, övergår till kommundirektören, samt att den delegationsrätt som 
kommundirektören haft, i vissa delar övergår till näringslivsansvarig. 

Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar anta förslag till delegationsordning. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Jonathan Rydén 
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Kommunstyrelsen 2007-01-10 

 
   

   

 Ks § 14 Dnr 8/2007.002 

 
Attestförteckning för kommunstyrelsens ansvarsområde 2007 

Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har upprättat förslag till ny attestför-
teckning för kommunstyrelsen för år 2007. 

Enligt beslut i kommunstyrelsen den 7 november 2001, § 100, skall 
handlingen hållas tillgänglig på kommunledningskontoret och inte 
sändas ut. 

Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen antar förslag till attestförteckning för kommunsty-
relsen för år 2007. 

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens arbetsutskott att un-
der 2007 besluta om mindre förändringar i attestförteckningen. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Ekonomiavdelningen 

Tekniska kontoret 
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Kommunstyrelsen 2007-01-10 

 
   

   

 Ks § 15 Dnr 134/2005.427 

 
Ansökan om ändring av gällande undersökningstillstånd enligt 
minerallagen  

Ärendebeskrivning Svenska Skifferoljeaktiebolaget har hos Bergsstaten ansökt om änd-
ring av gällande undersökningstillstånd enligt minerallagen för bland 
annat områdena Bresätter nr 1, och Kvarntorp nr 5, båda områdena 
belägna i Kumla och Hallsbergs kommuner. 

Ändringen skall enligt ansökan ske så att tillstånden skall komma att 
omfatta, förutom det 60-tal koncessionsmineral som nu ingår, även 
olja och gasformiga kolväten samt diamant. 

Kumla kommun har tidigare överklagat besluten om undersöknings-
tillstånd och ärendet ligger för närvarande hos Kammarrätten i 
Sundsvall som skall besluta om eventuellt prövningstillstånd för 
överklagandet. 

Kumla kommun har i underrättelse från Bergsstaten inkommen den 
10 januari 2007 beretts möjlighet att yttra sig i ärendet. Yttrandet 
skall vara Bergsstaten tillhanda senast den 9 februari 2007. 

Kommunstyrelsens beslut Kommundirektör Annika Hallberg och förvaltningschef Kurt Larsson 
får i uppdrag att lämna förslag till yttrande. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Annika Hallberg 

Kurt Larsson 

 
 
 


