
KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 2007-02-14 
  
  
Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 14 februari 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 Hellgren (m), tjg ers §§ 18-23, 28 
 Sölve Persson (s) Jan Engman (c), tjg ers §§ 24-27 
   
Närvarande, ej tjg ers Stefan Svensson (s) Elisabeth Berglund (v) 
 Christer Thörner (s) Jan Engman (c), §§ 18-23, 28 
 Bert Eriksson (s)  
 
 
Övriga Lars Claeson, sekr Ulla Lundholm 
 Thage Arvidsson Jonathan Rydén 
 Annika Hallberg Ola Bosshammar § 28 
 
Justerare Torbjörn Ahlin 
 
Sekreterare ...................................................... §§ 18-28 
 Lars Claeson  
 
Ordförande ....................................................... 
 Dan-Åke Moberg 
 
 
Justerare ...................................................... 
 Torbjörn Ahlin 
 
 Anslag/Bevis 
 Protokoll är justerat 
 

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen 
  
Sammanträdesdatum 2007-02-14 
 

Datum för uppsättande 2007-02-16 Datum för nedtagande 2007-03-13 
 

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

 Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum 
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Kommunstyrelsen 2007-02-14 

 
   

   

 Ks § 18  

 
Anmälan av arbetsutskottets protokoll 

Ärendebeskrivning Anmäles beslut genom protokoll från kommunstyrelsens arbets-
utskott den 16 januari och den 6 februari 2007. 

Kommunstyrelsen  
Anteckning till protokollet Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 6 februari 2007, § 16, 

att Kumla kommun skulle avstå från att nominera ledamöter och 
ersättare till Arbetsmarknadsnämnden. 

Linda Axäng (fp) vill till protokollet notera att hon anser att 
kommunen skall nominera ledamöter och ersättare till 
Arbetsmarknadsnämnden. 

_____ 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2007-02-14 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-02-06 

 
   

 Ks § 19  

 Au § 12 Dnr 259/2006.055 

 
Dan-Åke Mobergs motion angående ID-handlingar 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 21 augusti 2006, § 88, en 
motion från Dan-Åke Moberg (s) om ID-handlingar. 

I motionen föreslås fullmäktige besluta att Kumla kommun får i upp-
drag att undersöka möjligheterna att få utfärda ID-handlingar för 
samtliga Kumlabor som inte kan få dessa handlingar på annat sätt. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 29 augusti 2006, 
§ 242, att ge kommunledningskontoret i uppdrag att lämna förslag till 
yttrande. 

Administrativ handläggare har i skrivelse från den 2 februari 2007 
lämnat förslag till yttrande. 

Av yttrandet framgår bland annat att Kumla kommun kan ansöka om 
tillstånd hos det Norske Veritas Certification AB att utfärda ID-hand-
lingar, men att sådant tillstånd ännu inte givits någon kommun, samt 
att frågan om huruvida en myndighet kan få utfärda ID-handlingar är 
föremål för behandling i ett av riksdagens utskott. 

Lars Claeson föreslår att kommunfullmäktige antar yttrandet och att 
motionen därmed är besvarad. 

Arbetsutskottet  
Förslag Dan-Åke Moberg (s) föreslår att Kumla kommun ansöker om till-

stånd för att få utfärda ID-handlingar för de Kumlabor som inte kan 
få dessa handlingar på annat sätt. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar yttrandet med Mobergs tilläggsförslag. 
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2007-02-14 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-01-16 

 
   

 Ks § 20  

 Au § 3 Dnr 387/2006.253 

 
Försäljning av del av fastigheterna Kumla Älvesta 3:6 och 3:9 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade den 18 september 2006, § 91, att 
förvärva fastigheterna Kumla Älvesta 3:6 och 3:9. Fastigheterna 
inköptes med hänsyn till att den obebyggda marken utgör en 
möjlighet till framtida tätbebyggelse då området ligger i anslutning 
till detaljplanelagt område och kommunägd mark. 

På Älvesta 3:6, adress Yxhultsvägen 138, finns ett bostadshus med 
tillhörande uthus. 

Köpekontrakt har upprättats för bostadshus, uthus samt tillhörande 
tomt, där Kumla kommun säljer del av fastigheterna Kumla Älvesta 
3:6 och 3:9. Köpesumma 1 030 000 kronor.  

Tillträdesdag tidigast den 1 april 2007. 

Köpekontraktet gäller under förutsättning att det godkänns av 
kommunfullmäktige. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige godkänner köpekontraktet. 
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2007-02-14 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-02-06 

 
   

 Ks § 21  

 Au § 13 Dnr 34/2007.252 

 
Köp av fastigheten Kumla Södra Via 2:19 

Ärendebeskrivning Köpekontrakt har upprättats där Kumla kommun köper fastigheten 
Kumla Södra Via 2:19 för en köpesumma av 2 052 000 kronor. 
Tillträdesdag den 1 maj 2007. 

Fastigheten är bebyggd med ett enbostadshus samt delvis inredd eko-
nomibyggnad. 

Fastigheten ligger strategiskt till för fortsatt utbyggnad av Via indu-
striområde och möjliggör även utvidgning av Kumla Fastighets AB:s 
fastighet Kumla Södra Via 2:18. 

Teknisk chef Marianne Christiansen och markhandläggare Linda 
Svensson föreslår i skrivelse från den 29 januari 2007 att kommun-
fullmäktige godkänner kontraktet. 

Köpekontraktet gäller under förutsättning att det godkänns av kom-
munfullmäktige. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige godkänner köpekontraktet. 
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2007-02-14 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-01-16 

 
   

 Ks § 22  

 Au § 4 Dnr 3/2007.360 

 
Förslag till höjning av del av renhållningstaxan 

Ärendebeskrivning Verksamhetsansvarig Anders Larsson, tekniska kontoret, föreslår i 
skrivelse inkommen den 27 december 2006, att den del av renhåll-
ningstaxan som benämns ”Målat / rent trä”, höjs från 160 kronor / 
ton, till 210 kronor / ton. Detta med anledning av förändrat avtal 
gällande returträ på soptippen. 

Ändringen föreslås gälla från och med den 1 mars 2007. Övriga 
renhållningstaxor förblir oförändrade. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige beslutar att höja den del av renhållningstaxan 
som benämns ”Målat / rent trä” från 160 kronor per ton till 
210 kronor per ton. 

Höjningen gäller från och med den 1 mars 2007. 
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2007-02-14 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-02-06 

 
   

 Ks § 23  

 Au § 14 Dnr 35/2007.050 

 
Revidering av kommunens riktlinjer för upphandling och inköp 

Ärendebeskrivning Inköpssamordnare Harry Matteusson föreslår i skrivelse från den 
30 januari 2007 att kommunfullmäktige antar förslag till revidering 
av kommunens riktlinjer för upphandling och inköp. 

Den aktuella revideringen är främst inriktad på att klargöra nivåerna 
för direktupphandling. 

De beloppsgränser som Matteusson föreslår är för upphandling av 
tjänster sju basbelopp, motsvarande 282 000 kronor, samt för 
upphandling av varor fem basbelopp, motsvarande 201 000 kronor. 

För närvarande ligger beloppsgränserna för upphandling av tjänster 
på två basbelopp och för upphandling av varor på ett basbelopp. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar förslag till revidering av kommunens 
riktlinjer för upphandling och inköp innebärande att de  belopps-
gränser som skall gälla  för upphandling av tjänster är sju basbelopp, 
motsvarande 282 000 kronor, samt för upphandling av varor fem 
basbelopp, motsvarande 201 000 kronor. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2007-02-14 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-02-13 

 
   

 Ks § 24  

 Au § 29 Dnr 47/2007.100 

 
Utvärdering – fördjupad lokal demokrati 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige har under de senaste åren beslutat om ett antal 
olika åtgärder som syftat till att fördjupa den lokala demokratin, och 
även beslutat att en del av dessa åtgärder skall utvärderas. 

Åtgärderna som utvärderats sträcker sig från 1997 och framåt. Utvär-
deringen består av fyra olika delområden; debatter, öppna 
nämndsammanträden, kommunalt demokratiprojekt och 
medborgarförslag. 

En enkät skickades våren 2006 ut till kommunfullmäktiges ledamöter 
och ersättare för att inhämta deras synpunkter om de olika områdena 
och resultatet av denna enkät har sedan legat till grund för 
utvärderingen. 

Utformningen av enkäten och arbetet med att sammanställa 
enkätresultaten har genomförts av en arbetsgrupp från 
kommunledningskontoret bestående av vikarierande 
informationssamordnare Lena Larsson, administrativ handläggare 
Lars Claeson och akademikertrainee Joakim Öhrman, som i skrivelse 
från den 31 januari 2007 inkommit med den slutliga utvärderingen. 

Både enkätens utformning och en genomgång av den slutliga 
utvärderingen har skett i samråd med kommunfullmäktiges 
presidium. 

Arbetsutskottets förslag Avger inget förslag till beslut. 
Kommunstyrelsens förslag Avger inget förslag till beslut. 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2007-02-14 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-02-13 

 
   

 Ks § 25  

 Au § 30 Dnr 44/2007.002 

 
Förslag till komplettering av reglemente för kommunstyrelsen i 
Kumla kommun 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade den 18 december 2006, § 124, att 
inrätta ett tekniskt utskott. 

Administrativ handläggare Lars Claeson föreslår i skrivelse från den 
9 februari 2007, att kommunfullmäktige beslutar att Reglementet för 
kommunstyrelsen i Kumla kommun  kompletteras, så att den del av 
reglementet som berör utskott får följande lydelse: 

”Inom kommunstyrelsen skall finnas ett arbetsutskott bestående av 
fem ledamöter och fem ersättare, samt ett tekniskt utskott bestående 
av tre ledamöter”. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige beslutar att komplettera reglemente för 
kommunstyrelsen i Kumla kommun så att den del av reglementet som 
berör utskott får följande lydelse: 

”Inom kommunstyrelsen skall finnas ett arbetsutskott bestående av 
fem ledamöter och fem ersättare, samt ett tekniskt utskott bestående 
av tre ledamöter”.  

Kommunstyrelsen  
Förslag Dan-Åke Moberg (s) föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 

upphäva beslutet från den 18 december 2006, § 124, om att inrätta ett 
tekniskt utskott. 

Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att upphäva beslutet från den 
18 december 2006, § 124, om att inrätta ett tekniskt utskott. 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2007-02-14 

 
   

   

 Ks § 26 Dnr 40/2007.041 

 
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. 

_____ 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2007-02-14 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-02-13 

 
   

 Ks § 27  

 Au § 31 Dnr 7/2007.023 

 
Tillsättande av tjänst som utredningssekreterare på 
kansliavdelningen 

Ärendebeskrivning Till befattningen som utredningssekreterare på kansliavdelningen 
hade vid ansökningstidens slut tre ansökningar inkommit. 

Kommundirektör Annika Hallberg föreslår i skrivelse från den 
31 januari 2007, att kommunstyrelsen beslutar att tillsvidareanställa 
Lena Larsson som utredningssekreterare vid kansliavdelningen med 
tillträde enligt överenskommelse. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar att tillsvidareanställa Lena Larsson som 
utredningssekreterare på kansliavdelningen. 

Tillträde enligt överenskommelse. 
Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att tillsvidareanställa Lena Larsson som 

utredningssekreterare på kansliavdelningen. 

Tillträde enligt överenskommelse. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Personalavdelningen 

Lena Larsson 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2007-02-14 

 
   

   

 Ks § 28  

 
Information – Kumla mot narkotika 

Ärendebeskrivning Ola Bosshammar informerar om arbetet i Kumla mot narkotika. 

_____ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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