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Kommunstyrelsen 2007-09-05 

  
   

   

 Ks § 116  

 
Anmälan av arbetsutskottets protokoll 

Ärendebeskrivning Anmäles beslut genom protokoll från kommunstyrelsens arbetsut-
skott den 29 maj, 5 och 26 juni, samt den 15, 21 och 28 augusti 2007. 

_____ 
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Kommunstyrelsen 2007-09-05 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-06-26 

  
   

 Ks § 117  

 Au § 198 Dnr 257/2006.141 

 
Torbjörn Ahlins m fl motion om utveckling av Kumla centrum 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 21 augusti 2006, § 86, en 
motion från Torbjörn Ahlin (c) m fl om utveckling av Kumla cent-
rum. 

I motionen föreslås fullmäktige besluta att Kumla kommun inbjuder 
berörda parter från handel, fastighetsägare och Kumla Promotion för 
att utarbeta ett program för Kumla Centrums utveckling. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 29 augusti 2006, § 
240, att ge tekniska kontoret i uppdrag att lämna förslag till yttrande. 

Teknisk chef Marianne Christiansen och stadsarkitekt Kurt Larsson 
har den 13 juni 2007 inkommit med förslag till yttrande. Av yttrandet 
framgår att Kumla kommun har arbetat i flera år med att utveckla 
centrum. En rad byggnadsprojekt har genomförts och handeln har 
förstärkts och utvecklats. 

Vidare framgår att ett arbetsmaterial till program för 
centrumutveckling har tagits fram i samråd med några berörda 
fastighetsägare och representanter från handeln. Materialet har 
presenterats och diskuterats med Kumla Promotions medlemmar. 
Idéer bearbetas och förankras nu hos berörda som också har det 
direkta ansvaret för genomförandet.  

Christiansen och Larsson föreslår att med hänsyn till att kommunen 
redan arbetar helt i överensstämmelse med motionens innehåll och 
förslag kan motionen därmed anses besvarad. 

Arbetsutskottet  
Förslag Dan-Åke Moberg (s) föreslår att den sista meningen i yttrandet tas 

bort samt att kommunfullmäktige antar yttrandet i övrigt och att 
motionen därmed anses besvarad. 

Arbetsutskottets förslag Den sista meningen i yttrandet tas bort. 

Kommunfullmäktige antar yttrandet i övrigt och motionen anses 
därmed besvarad. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
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Kommunstyrelsen 2007-09-05 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-08-21 

  
   

 Ks §118  

 Au § 224 Dnr 273/2006.105 

 
Maria Rönnbäcks motion om Öppet hus i Stadshuset 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 18 september 2006, § 96, en 
motion från Maria Rönnbäck (c) om öppet hus i Stadshuset. 

I motionen föreslås fullmäktige besluta att vi årligen öppnar upp 
Stadshuset för en dag, att tjänstemän finns på plats denna lördag, 
att fullmäktiges ledamöter minglar, väl synliga vid detta tillfälle, 
att styrelser och nämnder, under del av dagen finns på plats runt 
sammanträdesbord, samt att verksamheter belägna i andra fastigheter 
öppnar upp för studiebesök en sådan dag. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 26 september 2006, 
§ 283, att ge kommunledningskontoret i uppdrag att lämna förslag till 
yttrande. 

Utredningssekreterare Joakim Öhrman har den 15 augusti 2007 
inkommit med förslag till yttrande. 

Av yttrandet framgår att det finns en god tillgänglighet i stadshuset 
till kommunal- och oppositionsråd respektive tjänstemän. I viss 
omfattning har kommuninvånare även möjlighet att möta 
kommunföreträdare i respektive yrkesroll i andra sammanhang än vid 
besök i stadshuset. 

Joakim Öhrman konstaterar att ett behov av att under en särskild dag 
inbjuda allmänheten till stadshuset i nuläget inte ser ut att behövas. 
Därmed föreslår Öhrman att kommunfullmäktige avslår motionen. 

Arbetsutskottet  
Förslag Dan-Åke Moberg (s) föreslår att kommunfullmäktige antar yttrandet 

och att motionen därmed ska avslås. 

Torbjörn Ahlin (c) föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bifalla 
motionen.  

Maria Haglund (m) yrkar bifall till Ahlins förslag. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar yttrandet och avslår motionen. 

Reservationer Torbjörn Ahlin och Maria Haglund reserverar sig till förmån för 
Ahlins förslag. 
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Kommunstyrelsen 2007-09-05 

  
   

   

 Ks § 118, forts  

Kommunstyrelsen  

Förslag Annica Eriksson (s) föreslår att föreslår att kommunfullmäktige antar 
yttrandet och att motionen därmed ska avslås. 

Torbjörn Ahlin (c) föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bifalla 
motionen. 

Linda Axäng (fp) yrkar bifall till Ahlins förslag. 

Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige antar yttrandet och avslår motionen. 

Reservationer Torbjörn Ahlin (c), Linda Axäng (fp), Maria Haglund (m) och 
Raymonda Kourie (kd) reserverar sig till förmån för Ahlins förslag. 
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Kommunstyrelsen 2007-09-05 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-08-28 

  
   

 Ks § 119  

 Au § 250 Dnr 247/2006.820 

 
Dan-Åke Mobergs motion om nytt ridhus i Kumla 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 21 augusti 2006, § 89, en 
motion från Dan-Åke Moberg (s) om nytt ridhus i Kumla. 

I motionen föreslås fullmäktige besluta att Kumla kommun börjar 
diskutera de möjligheter som finns att bygga ett nytt ridhus tillsam-
mans med de ridklubbar som är intresserade för att trygga den fram-
tida ridverksamheten. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 29 augusti 2006, 
§ 243, att överlämna motionen till budgetberedningen. 

Utredningssekreterare Joakim Öhrman har den 20 augusti 2007 
inkommit med förslag till yttrande. 

Av yttrandet framgår bland annat att då Kumla kommun för samtal 
med Kumla ridklubb, har det i motionen aktuella förslaget beaktats. 

Joakim Öhrman föreslår att kommunfullmäktige antar yttrandet och 
att motionen därmed anses besvarad. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar yttrandet och motionen är därmed 
besvarad. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
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Kommunstyrelsen 2007-09-05 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-08-28 

  
   

 Ks § 120  

 Au § 251 Dnr 96/2007.820 

 
Torbjörn Ahlins m fl motion om ridverksamhet 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 23 april 2007, § 57, en motion 
från Torbjörn Ahlin (c), Maria Haglund (m), Per Holm (kd), Tony 
Larsson-Malmberg (fp) och Mats Gunnarsson (mp) om 
ridverksamhet. 

Torbjörn Ahlin m fl föreslår att Kumla kommun genomför en 
utredning om ridverksamhetens framtid i Kumla kommun, samt att 
utredningen ska ske skyndsamt. 

Vidare föreslår Ahlin m fl att utredningen ska beakta behovet av 
såväl ridanläggning som ridskola, samspelet mellan ideell 
föreningsverksamhet och eventuella privata aktörer, tillgång till 
ridmöjligheter för dem som inte är hästägare, samt att långsiktigt 
säkerställa verksamheten. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 8 maj 2007, § 144, att 
ge kommundirektör Annika Hallberg i uppdrag att lämna förslag till 
yttrande. 

Utredningssekreterare Joakim Öhrman har den 20 augusti 2007 
inkommit med förslag till yttrande. 

Av yttrandet framgår att Kumla kommun har för avsikt att även 
fortsättningsvis sträva efter att skapa goda förutsättningar för 
ridverksamheten i kommunen. För närvarande pågår en studie om 
bland annat alternativa lokaliseringar för en ny ridanläggning 
innefattande en ridskola. 

Joakim Öhrman föreslår att kommunfullmäktige antar yttrandet och 
att motionen därmed anses besvarad. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar yttrandet och motionen är därmed 
besvarad. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
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Kommunstyrelsen 2007-09-05 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-08-28 

  
   

 Ks § 121  

 Au § 252 Dnr 142/2007.005 

 
Elisabeth Berglunds motion om handlingar via e-post 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 21 maj 2007, § 70, en motion 
från Elisabeth Berglund (v) om handlingar via e-post. 

I motionen föreslår hon att fullmäktige beslutar att Kumla kommun 
undersöker möjligheten att använda datorer och e-post i större 
utsträckning för att förse ledamöter i fullmäktige och nämnder med 
nödvändiga handlingar inför sammanträden. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 5 juni 2007, § 195, att 
ge kommundirektör Annika Hallberg i uppdrag att lämna förslag till 
yttrande, för behandling av fullmäktige vid sammanträdet i september 
2007. 

Utredningssekreterare Joakim Öhrman har den 20 augusti 2007 
inkommit med förslag till yttrande. 

Av yttrandet framgår att då frågan om användning av datorer och e-
post i större utsträckning för att förse ledamöter i fullmäktige och 
nämnder med nödvändiga handlingar inför sammanträden är under 
utredning, bör motionen därmed anses besvarad. 

Joakim Öhrman föreslår att kommunfullmäktige antar yttrandet och 
att motionen därmed anses besvarad. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar yttrandet och motionen är därmed 
besvarad. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
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Kommunstyrelsen 2007-09-05 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-08-28 

  
   

 Ks § 122  

 Au § 253 Dnr 33/2006.539 

 
Medborgarförslag om helgturer inom stadstrafiken 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 27 februari 2006, § 18, ett 
medborgarförslag angående helgturer inom stadstrafiken. 

I medborgarförslaget föreslås fullmäktige besluta att linje 780 även 
skall gå någon tur lördag och söndag under vinterhalvåret. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 7 mars 2006, § 74, att 
ge kommunledningskontoret i uppdrag att lämna förslag till yttrande. 

Utredningssekreterare Joakim Öhrman har den 20 augusti 2007 
inkommit med förslag till yttrande. 

Av yttrandet framgår att då kommunstyrelsens arbetsutskott fattat 
beslut om en utökning av stadstrafiken avseende sträckan Kumla – 
Kumlaby under lördagar kommer medborgarförslaget till viss del att 
genomföras. 

Joakim Öhrman föreslår att kommunfullmäktige antar yttrandet och 
att medborgarförslaget därmed anses besvarat. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar yttrandet och medborgarförslaget är 
därmed besvarat. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
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Kommunstyrelsen 2007-09-05 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-08-28 

  
   

 Ks § 123  

 Au § 254 Dnr 133/2007.820 

 
Medborgarförslag om att Hagaby ridskola ska finnas kvar 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 23 april 2007, § 59, ett 
medborgarförslag om att Hagaby ridskola skall finnas kvar. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 8 maj 2007, § 146, att 
ge kommundirektör Annika Hallberg i uppdrag att inom två månader 
lämna förslag till yttrande. 

Utredningssekreterare Joakim Öhrman har den 20 augusti 2007 
inkommit med förslag till yttrande. 

Av yttrandet framgår att även om den satsning på Hagaby ridskola 
som föreslås i medborgarförslaget inte kommer att ske, avser Kumla 
kommun att arbeta för att även fortsättningsvis trygga 
ridverksamheten i kommunen. Nämnda verksamhet kommer att bli 
föremål för ytterligare behandling i samband med årets 
budgetberedning. 

Joakim Öhrman föreslår att kommunfullmäktige antar yttrandet och 
att medborgarförslaget därmed anses besvarat. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar yttrandet och medborgarförslaget är 
därmed besvarat. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
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Kommunstyrelsen 2007-09-05 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-08-28 

  
   

 Ks § 124  

 Au § 255 Dnr 104/2007.100 

 
Ansvarskommitténs slutbetänkande: Hållbar samhällsorgani-
sation med utvecklingskraft (SOU 2007:20) – remiss 

Ärendebeskrivning Ansvarskommittén har den 29 mars 2007 inkommit med slutbetän-
kandet ”Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft”. 

Bland annat landets kommuner har möjlighet att lämna yttrande över 
betänkandet. 

Eventuellt yttrande ska vara inkomna till Finansdepartementet senast 
den 21 september 2007. 

En arbetsgrupp bestående av kommundirektör Annika Hallberg, 
näringslivsansvarig Thage Arvidsson, administrativ handläggare Lars 
Claeson, samt utredningssekreterare Joakim Öhrman, har den 15 
augusti 2007 inkommit med ett förslag till yttrande över betänkandet. 

Av yttrandet framgår att Kumla kommun kan konstatera att 
Ansvarskommittén på ett mycket ambitiöst sätt problematiserat och 
analyserat den svenska samhällsorganisationen och försökt hitta 
lösningar som sträcker sig över både sektorsgränser och 
politikområden. 

Kumla kommun ställer sig bakom denna ansats och instämmer i 
huvudsak i kommitténs betänkande. 

Kommunen har också valt att inte kommentera den regionala 
indelningen, men vill betona vikten av att ingen av de tilltänkta 
regionkommunerna får en befolkning på mer än två miljoner 
invånare. 

Arbetsutskottet  

 Dan-Åke Moberg (s) föreslår att kommunfullmäktige antar 
arbetsgruppens förslag till yttrande. 

Torbjörn Ahlin (c) föreslår att kommunen huvudsakligen avstyrker  
Ansvarskommitténs förslag 29, ”kommuner som önskar inleda en 
process mot sammanläggning erhåller särskilt statligt stöd”.  

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar arbetsgruppens förslag till yttrande. 

Reservationer Torbjörn Ahlin reserverar sig skriftligt till förmån för sitt förslag. 
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Kommunstyrelsen 2007-09-05 

  
   

   

 Ks § 124, forts  

Kommunstyrelsen  

Förslag Lennart Eriksson (s) föreslår att kommentaren till Ansvars-
kommitténs förslag 22 ändras så att kommentaren lyder ”De statliga 
myndigheterna ska i huvudsak organiseras utifrån en gemensam 
regional indelning, vilken ska överensstämma med 
regionkommunindelningen.” 

Torbjörn Ahlin (c) yrkar bifall till Lennart Erikssons förslag samt 
föreslår att kommunen huvudsakligen avstyrker Ansvarskommitténs 
förslag 29, ”kommuner som önskar inleda en process mot 
sammanläggning erhåller särskilt statligt stöd”.  

Maria Haglund (m) presenterar ett skriftligt alternativt förslag till 
yttrande. 

Propositionsordning Kommunstyrelsen föreslår följande propositionsordning: 

Bifall till arbetsutskottets förslag ställs mot bifall till Maria Haglunds 
förslag. 

Bifall till arbetsutskottets förslag ställs mot bifall till Torbjörn Alins 
förslag. 

Bifall till arbetsutskottets förslag ställs mot bifall till Lennart 
Erikssons förslag. 

Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige antar arbetsgruppens förslag till yttrande, med 
ändringen att kommentaren till Ansvarskommitténs förslag 22 ändras 
så att kommentaren lyder ”De statliga myndigheterna ska i huvudsak 
organiseras utifrån en gemensam regional indelning, vilken ska 
överensstämma med regionkommunindelningen.” 

Reservationer Maria Haglund och Göran Arveståhl reserverar sig skriftligt till 
förmån för Haglunds förslag. 

Torbjörn Ahlin reserverar sig till förmån för sitt förslag. 
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Kommunstyrelsen 2007-09-05 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-08-21 

  
   

 Ks § 125  

 Au § 225 Dnr 286/2007.180 

 
Förslag till reviderad krishanteringsplan för Kumla kommun 

Ärendebeskrivning Kommunsekreterare Sara Klerestam har den 15 augusti 2007 
inkommit med förslag till reviderad krishanteringsplan för Kumla 
kommun. 

Planen är en ledningsplan för hur Kumla kommun ska hantera 
extraordinära händelser samt beredskapsförberedelser. 

Sara Klerestam föreslår att fullmäktige antar planen och att denna 
ersätter den krishanteringsplan för Kumla kommun, som 
kommunfullmäktige antog den 26 januari 2004, § 8. 

Arbetsutskottet  

Förslag Dan-Åke Moberg (s) föreslår att fullmäktige antar planen och att 
denna ersätter den krishanteringsplan för Kumla kommun, som 
kommunfullmäktige antog den 26 januari 2004, § 8. 

Maria Haglund (m) föreslår att ett förtydligande bör göras på sid 4; 
att arbetsutskottet är beslutande i ärenden rörande 
krisledningsnämndens förvaltning.  

Haglund föreslår även ett förtydligande på sid 8 av organisations-
bilden av POSOM-organisationen; att POSOM-organisationen lyder 
under krisledningsnämnden vid en extraordinär händelse. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar förslag till reviderad krishanteringsplan 
för Kumla kommun samt enligt Maria Haglunds förslag till ändringar 
i planen. Förslagen ska vara inarbetade i handlingen som skickas ut 
inför kommunstyrelsens sammanträde. 

Denna plan ersätter den krishanteringsplan för Kumla kommun, som 
kommunfullmäktige antog den 26 januari 2004, § 8. 

Kommunstyrelsen  

Förslag 

 
 
 
 
 
 

Linda Axäng (fp) föreslår att ett förtydligande bör göras på sid 4  
under avsnitt 4.1, andra stycket. Den sista meningen ska lyda 
”Krisledningsnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare, i 
första hand ledamöterna och ersättarna i kommunstyrelsens 
arbetsutskott”. 
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Kommunstyrelsen 2007-09-05 

  
   

   

 Ks § 125, forts  

 Linda Axäng föreslår även att skrivningen under avsnitt 4.1.3 om 
aktivering av kommunens krisorganisation ska ändras i enlighet med 
tredje stycket under avsnitt 4.2.3 där kommunstyrelsens ordförande, 
kommunstyrelsens vice ordförande samt kommundirektören och dess 
ersättare har rätt att aktivera kommunens krisorganisation.  

Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige antar förslag till reviderad krishanteringsplan 
för Kumla kommun samt enligt Linda Axängs förslag till ändringar i 
planen. 

Denna plan ersätter den krishanteringsplan för Kumla kommun, som 
kommunfullmäktige antog den 26 januari 2004, § 8. 
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Kommunstyrelsen 2007-09-05 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-06-05 

  
   

 Ks § 126  

 Au § 185 Dnr 197/2007.105 

 
Förslag till informationspolicy 

Ärendebeskrivning Utredare Maria Neselius har den 31 maj 2007 inkommit med förslag 
till informationspolicy för Kumla kommun. 

I förslaget berörs informationsansvar, information och grafisk profil, 
hemsida och intranät, massmediekontakt, annonsering samt 
kriskommunikationsplan. 

Maria Neselius föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till 
informationspolicy för Kumla kommun. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar förslag till informationspolicy för Kumla 
kommun. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
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Kommunstyrelsen 2007-09-05 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-06-05 

  
   

 Ks § 127  

 Au § 186 Dnr 198/2007.005 

 
Förslag till riktlinjer för e-post 

Ärendebeskrivning I samband med planering vid införande av ett nytt 
kommungemensamt dokument- och ärendehanteringssystem har 
arbetsutskottet den 16 januari 2007, § 9, gett kommunlednings-
kontoret i uppdrag att bland annat se över rutinerna kring e-
postöppning. 

Utredare Maria Neselius har den 31 maj 2007 inkommit med förslag 
till riktlinjer för e-post i Kumla kommun. 

Maria Neselius föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till 
riktlinjer för e-post i Kumla kommun. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar förslag till riktlinjer för e-post i Kumla 
kommun. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
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Kommunstyrelsen 2007-09-05 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-08-21 

  
   

 Ks § 128  

 Au § 226 Dnr 230/2007.600 

 
Kvalitetsredovisning inom skolväsendet 2006 

Ärendebeskrivning  Enligt förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet (SFS 
1997:702) skall varje kommun årligen upprätta skriftlig kvalitetsre-
dovisning. 

Barn- och utbildningsnämnden har den 30 maj 2007, § 70, beslutat 
föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till kvalitetsredovisning 
inom skolväsendet år 2006. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar förslag till kvalitetsredovisning inom 
skolväsendet 2006. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
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Kommunstyrelsen 2007-09-05 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-08-28 

  
   

 Ks § 129  

 Au § 256 Dnr 139/2007.401 

 
Förslag till revidering av Allmänna lokala ordningsföreskrifter 
för Kumla kommun 

Ärendebeskrivning Gällande Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kumla kommun 
antogs av kommunfullmäktige 1995.  

I föreskrifterna finns bland annat bestämmelser om att hundar ska 
hållas kopplade inom vissa områden. Undantagna är ledarhund för 
synskadad person samt polishund i tjänst. 

Dessa undantag bör kunna gälla assistanshundar i allmänhet. 
Assistanshundar är ett samlingsbegrepp för hundar som är tränade att 
hjälpa personer med funktionshinder i den dagliga livsföringen. 

Administrativ handläggare Lars Claeson föreslår i skrivelse från den 
24 augusti 2007 att fullmäktige beslutar om Allmänna lokala 
ordningsföreskrifter för Kumla kommun. 

Dessa nya föreskrifter gäller från och med den 1 oktober 2007. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige beslutar om Allmänna lokala 
ordningsföreskrifter för Kumla kommun. 

Dessa nya föreskrifter gäller från och med den 1 oktober 2007. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
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Kommunstyrelsen 2007-09-05 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-08-28 

  
   

 Ks § 130  

 Au § 257 Dnr 244/2007.023 

 
Tillsättande av tjänst som ekonomichef 

Ärendebeskrivning Kommundirektör Annika Hallberg föreslår i skrivelse från den 27 
augusti 2007 att kommunstyrelsen beslutar att tillsvidareanställa 
Johan Hultgren som ekonomichef i Kumla kommun med tillträde 
efter överenskommelse. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar att tillsvidareanställa Johan Hultgren som 
ekonomichef i Kumla kommun med tillträde efter överenskommelse. 

Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att tillsvidareanställa Johan Hultgren som 
ekonomichef i Kumla kommun med tillträde efter överenskommelse. 

_____ 

  
  
  
  
Expediering Personalavdelningen 
 Johan Hultgren 
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Kommunstyrelsen 2007-09-05 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-08-21 

  
   

 Ks § 131  

 Au § 227 Dnr 185/2007.023 

 
Tillsättande av tjänst som personalsekreterare vid 
socialförvaltningen 

Ärendebeskrivning Personalchef Ulla Lundholm och socialchef Yvonne Nilsson föreslår 
i skrivelse från den 20 augusti 2007 att kommunstyrelsen beslutar att 
tillsvidareanställa Ingrid Andersson som personalsekreterare på 
socialförvaltningen med tillträde den 1 september 2007. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar att tillsvidareanställa Ingrid Andersson 
som personalsekreterare på socialförvaltningen med tillträde den 1 
september 2007. 

Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att tillsvidareanställa Ingrid Andersson 
som personalsekreterare på socialförvaltningen med tillträde den 1 
september 2007. 

_____ 

  
  
  
  
Expediering Personalavdelningen 
 Ingrid Andersson 
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Kommunstyrelsen 2007-09-05 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-08-28 

  
   

 Ks § 132  

 Au § 258 Dnr 279/2007.023 

 
Tillsättande av ställföreträdande förvaltningschef 

Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen ansvarar för den samlade personalpolitiken för i 
kommunen anställd personal. I kommunstyrelsens uppdrag ingår 
bland annat att tillsätta förvaltningschefer samt ställföreträdare för 
dessa. 

För närvarande saknar barn- och utbildningsförvaltningen en utsedd 
ställföreträdande chef. 

Kommundirektör Annika Hallberg föreslår i skrivelse från den 23 
augusti 2007 att kommunstyrelsen beslutar att utse områdeschef Rolf 
Östman till ställföreträdande chef för barn- och 
utbildningsförvaltningen. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar att utse områdeschef Rolf Östman till 
ställföreträdande chef för barn- och utbildningsförvaltningen. 

Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att utse områdeschef Rolf Östman till 
ställföreträdande chef för barn- och utbildningsförvaltningen. 

_____ 

  
  
  
  
Expediering Rolf Östman  
 Personalavdelningen 
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Kommunstyrelsen 2007-09-05 

  
   

   

 Ks § 134  

 
Information – Projekt Kumla mot narkotika 

Ärendebeskrivning Anna Wannhagen och Ola Bosshammar informerar om arbetet i 
Kumla mot narkotika. 
_____ 
 

 


