
KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 2007-10-03 
  

 Utdragsbestyrkande 
 

 
Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 3 oktober 2007, 
 klockan 17.00-18.05 
 
Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Åsa Häggström (v) 
 Annica Eriksson (s) Torbjörn Ahlin (c) 
 Lennart Eriksson (s) Raymonda Kourie (kd), tjg ers 
 Katarina Hansson (s) Linda Axäng (fp) 
 Björn Eriksson (s) Maria Haglund (m) 
 Carl-Gustav Thunström (s) Göran Arveståhl (m) 
 Sölve Persson (s)  
   
Närvarande, ej tjg ers Gunnel Kask (s) Elisabeth Berglund (v) 
 Stefan Svensson (s) Jan Engman (c) 
 Christer Thörner (s) Mats Gunnarsson (mp) 
 Bert Eriksson (s)  
 
Övriga Lena Larsson, sekr René Strobl, § 141 
 Annika Hallberg Marianne Christiansen, § 142 
 Ronny Salomonsson Jonathan Rydén, § 144 
 Ulla Lundholm Sara Dahlin, praktikant 
 Joakim Öhrman Caroline Eriksson, praktikant 
 
Justerare Torbjörn Ahlin 
 
Sekreterare …................................................... §§ 136-153 
 Lena Larsson  
 
 
Ordförande …....................................................  
 Dan-Åke Moberg 
 
 
Justerare …................................................... 
 Torbjörn Ahlin 
 

 Anslag/Bevis 
 Protokoll är justerat 
 

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen 
  
Sammanträdesdatum 2007-10-03 
 

Datum för uppsättande 2007-10-05 Datum för nedtagande 2007-10-29 
 

Förvaringsplats Kommunledningskontoret 
  
Underskrift …................................................... 
 Lena Larsson 
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Kommunstyrelsen 2007-10-03 

  

  
   

 Ks § 136  

   

 
Anmälan av arbetsutskottets protokoll 

Ärendebeskrivning Anmäles beslut genom protokoll från kommunstyrelsens arbetsut-
skott den 4, 13 och 18 september 2007. 

_____ 
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Kommunstyrelsen 2007-10-03 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-09-18 

  
   

 Ks § 137  

 Au § 275 Dnr 109/2007.442 

 
Medborgarförslag om att ställa ut papperskorgar vid cykel- och 
gångbanorna runt Lidl och Skogstorpsskolan 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 23 april 2007, § 58, ett 
medborgarförslag om att ställa ut papperskorgar vid cykel- och 
gångbanorna runt Lidl och Skogstorpsskolan. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 8 maj 2007, § 145, att 
ge kommundirektör Annika Hallberg i uppdrag att lämna förslag till 
yttrande. 

Teknisk chef Marianne Christiansen har den 13 september 2007 
inkommit med förslag till yttrande. 

Av yttrandet framgår att kommunen ska se över behovet av fler 
papperskorgar i området kring Lidl och Skogstorpsskolan och att 
medborgarförslaget redan medfört förbättringar kring rutinerna av 
allmänna papperskorgar. 

I medborgarförslaget finns också ett förslag om att äldre skolbarn kan 
ha som uppgift att tömma papperskorgarna regelbundet. Marianne 
Christiansen skriver i förslag till yttrande att det inte är lämpligt att ge 
eleverna det ansvaret. 

Christiansen föreslår att kommunfullmäktige antar yttrandet och att 
medborgarförslaget därmed är besvarat. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar yttrandet och medborgarförslaget är 
därmed besvarat. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
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Kommunstyrelsen 2007-10-03 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-09-18 

  
   

 Ks § 138  

 Au § 276 Dnr 258/2006.141 

 
Medborgarförslag om ett ljusare centrum i Kumla kommun 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 21 augusti 2006, § 84, ett 
medborgarförslag om ett ljusare centrum i Kumla kommun. 

I medborgarförslaget föreslås bland annat att stadshusfasaden mot 
torget bör belysas nattetid, och att skulpturen Kumlan vid stadshuset 
skall flyttas fram så den blir mer synlig. 

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

Teknisk chef Marianne Christiansen har den 13 september 2007 
inkommit med förslag till yttrande.  

Av yttrandet framgår bland annat att det av kommunens plan-, bygg-
och bostadsprogram finns angivet att ett belysningsprogram ska tas 
fram. Belysningsfrågorna ska också diskuteras i det fortsatta 
centrumutvecklingsarbetet. 

När det gäller skulpturen Kumlan så skriver Christiansen att den i 
samband med stadshusets ombyggnation kommer att få en mer 
framträdande placering. 

Christiansen föreslår att kommunfullmäktige antar yttrandet och att 
medborgarförslaget därmed är besvarat. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar yttrandet och medborgarförslaget är 
därmed besvarat. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 

  

 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum 
  
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

5 

 
  

Kommunstyrelsen 2007-10-03 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-09-25 

  
   

 Ks § 139  

 Au § 304 Dnr 79/2007.623 

 
Margareta Engmans motion angående skolskjutsar 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 19 mars 2007, § 40, en motion 
framlagd av Margareta Engman (m) angående skolskjutsar. 

I motionen föreslås fullmäktige besluta att skolskjuts skall erbjudas 
för de elever som från början är skolskjutsberättigade även om de 
väljer en annan skola än ”sin egen” inom Kumla kommun. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 28 mars 2007, § 96, 
att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att lämna förslag till 
yttrande. 

Barn- och utbildningschef Leif Lindström har i skrivelse från den 
29 augusti 2007 lämnat förslag till yttrande. 

Av yttrandet framgår bland annat att det ur juridisk synpunkt är 
tveksamt om det är möjligt att erbjuda skolskjutsberättigade elever 
skolskjuts till annan skola än ”sin egen” skola. 

Leif Lindström föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen. 

Barn- och utbildningsnämnden har den 6 september 2007, § 93, 
beslutat föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Arbetsutskottets förslag  Dan-Åke Moberg (s) föreslår att kommunfullmäktige avslår 
motionen. 

Maria Haglund (m) föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
bifalla motionen.  

Torbjörn Ahlin (c) yrkar bifall till Haglunds förslag. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Reservationer Maria Haglund och Torbjörn Ahlin reserverar sig till förmån för 
Haglunds förslag. 

Kommunstyrelsen  

Förslag Dan-Åke Moberg (s) föreslår att kommunfullmäktige avslår 
motionen. 

Maria Haglund (m) föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
bifalla motionen.  
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Kommunstyrelsen 2007-10-03 

  

  
   

 Ks § 139 , forts  

   

 Torbjörn Ahlin (c) yrkar bifall till Haglunds förslag.  

Linda Axäng (fp) yrkar bifall till Haglunds förslag. 

Raymonda Kourie (kd) yrkar bifall till Haglunds förslag. 

Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Reservationer Maria Haglund (m), Torbjörn Ahlin (c), Linda Axäng (fp), Göran 
Arveståhl (m) och Raymonda Kourie (kd) reserverar sig till förmån 
för Haglunds förslag. 

  



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum 
  
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

7 

 
  

Kommunstyrelsen 2007-10-03 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-09-25 

  
   

 Ks § 140  

 Au § 305 Dnr 310/2007.101 

 
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 20 september 2007 upprättat redo-
visning gällande de motioner och medborgarförslag som fortfarande 
är under beredning. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.  

Kommunens nämnder uppmanas att skyndsamt besvara motioner och 
medborgarförslag.  

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
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Kommunstyrelsen 2007-10-03 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-09-25 

  
   

 Ks § 141  

 Au § 307 Dnr 318/2007.005 

 
Strategi för e-tjänster 

Ärendebeskrivning I syfte att bland annat förbättra och effektivisera den kommunala 
servicen till medborgare och näringsliv antog kommunfullmäktige 
den 23 april 2007, § 56, en vision för e-tjänster i Kumla kommun. 

För att ge stöd och riktning i kommunens arbete att förverkliga  
e-visionen föreslår IT-strateg René Strobl i skrivelse från den 18 
september 2007 att kommunfullmäktige antar förslag till strategi för 
e-tjänster i Kumla kommun. 

Av skrivelsen framgår bland annat att kommunfullmäktige ger 
kommunstyrelsen ansvaret för att genomföra e-strategin. E-strategin 
ska utvärderas årligen. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar förslag till strategi för e-tjänster i Kumla 
kommun. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
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Kommunstyrelsen 2007-10-03 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-09-25 

  
   

 Ks § 142  

 Au § 306 Dnr 319/2007.259 

 
Köp av del av fastigheten Kumla Stene 12:1 och försäljning av 
del av fastigheten Kumla Sickelsta 2:2 och Kumla Stene 4:5 

Ärendebeskrivning Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 13 februari 2007, 
§ 35, att ge tekniska kontoret i uppdrag att genomföra förhandlingar 
med markägare i Sickelstaområdet om förvärv av mark för att 
möjliggöra den planerade ridskolans lokalisering. 

Köpekontrakt har upprättats med ägaren till fastigheten Kumla Stene 
12:1, Roger Grahn, som innebär att ett markbyte sker mellan Grahn 
och kommunen. 

Kumla kommun köper del av fastigheten Kumla Stene 12:1 för en 
köpesumma av 568 000 kronor och säljer del av Kumla Stene 4:5, 
och del av Kumla Sickelsta 2:2, för en köpesumma om 
766 000 kronor. 

Grahn betalar mellanskillnaden, 198 000 kronor, till Kumla kommun. 

Köpekontraktet gäller under förutsättning att det godkänns av 
kommunfullmäktige. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige godkänner köpekontraktet. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
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Kommunstyrelsen 2007-10-03 

  

  
   

 Ks § 143  

  Dnr 40/2007.041 

 
Nämndernas månadsrapporter till kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen, miljö- och byggnadsnämnden, kultur- och fritids-
nämnden 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 2007-10-03 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-09-25 

  
   

 Ks § 144  

 Au § 309 Dnr 321/2007.163 

 
Underlag för hantering av pandemi i Kumla kommun 

Ärendebeskrivning Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag att skapa förmåga att 
hantera en framtida pandemi, det vill säga en världsomspännande 
influensaepidemi.  

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att se till att Sveriges kommuner 
under hösten 2007 inkommer med en inledande översikt över de 
samhällsviktiga funktioner som de är ansvariga för och som kan 
komma att drabbas av ett stort personalbortfall i samband med en 
pandemi. 

Styrgruppen för pandemiplanering i Kumla kommun har genom 
ordförande Yvonne Nilsson, socialchef, och sekreterare Jonathan 
Rydén, beredskapssamordnare, den 19 september 2007, inkommit 
med förslag till underlag för hantering av pandemi i Kumla kommun. 

Efter behandling av kommunstyrelsen kommer underlaget att skickas 
till Länsstyrelsen i Örebro. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen godkänner underlag för hantering av pandemi i 
Kumla kommun. 

Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner underlag för hantering av pandemi i 
Kumla kommun.  

_____ 

  
  
  
  
Expediering Jonathan Rydén 
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Kommunstyrelsen 2007-10-03 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-09-25 

  
   

 Ks § 145  

 Au § 308 Dnr 320/2007.253 

 
Försäljning av bostadsrätt Södra Kungsvägen 12 

Ärendebeskrivning Avtal om överlåtelse av bostadsrätt har upprättats där Kumla 
kommun säljer bostadsrätten i HSB:s bostadsrättsförening Natanael, 
lägenhetsnummer 724071371, till Ulla Lundberg. 

Köpesumma 220 000 kronor. 

Avtalet gäller under förutsättning att det godkänns av 
kommunstyrelsen. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen godkänner försäljningen. 

Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner försäljningen. 

_____ 

  
  
  
  
Expediering Tekniska kontoret 
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Kommunstyrelsen 2007-10-03 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-09-25 

  
   

 Ks § 146  

 Au § 311 Dnr 311/2007.001 

 
Förslag till organisationsförändringar inom kommunlednings-
kontoret 

Ärendebeskrivning Kommundirektör Annika Hallberg har i skrivelse från den 
13 september 2007 utarbetat förslag till organisationsförändringar 
inom kommunledningskontoret. 

Sedan den 1 augusti 2006 finns en IT-strateg anställd på ett 
tidsbegränsat uppdrag som upphör den 31 december 2007. En 
rekryteringsprocess har påbörjats avseende en permanent tjänst som 
IT-chef/strateg.  

Förslaget till organisationsförändringar innebär att IT-chefen blir 
ansvarig för serviceenheten bestående av IT, repro, växel och post. 

Kommundirektören är fortsatt ansvarig för förvaltningschefer och 
kansliets personal och verksamhet. 

Kafeterian i stadshuset överförs till Arbetsmarknadsenhetens 
ansvarsområde från och med den 1 januari 2008. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till organisations-
förändringar inom kommunledningskontoret. 

Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till organisations-
förändringar inom kommunledningskontoret. 

_____ 

  
  
  
  
Expediering Annika Hallberg 
 Personalavdelningen 
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Kommunstyrelsen 2007-10-03 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-09-25 

  
   

 Ks § 147  

 Au § 310 Dnr 309/2007.002 

 
Förslag till ändring av delegationsordning för kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har i skrivelse från den 20 september 2007 
utarbetat förslag till ändring av delegationsordning för kommunsty-
relsen. 

Ändringen innebär att kommundirektören prövar och beslutar om 
bidrag för vänortsbesök, istället för som tidigare kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till delegationsordning. 

Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till delegationsordning. 

_____ 

  
  
  
  
Expediering Annika Hallberg 
 Lena Larsson, kommunledningskontoret 
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Kommunstyrelsen 2007-10-03 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-09-18 

  
   

 Ks §148  

 Au § 277 Dnr 281/2007.185 

 
Ansökan om bidrag till stiftelsen Activa i Örebro län 

Ärendebeskrivning Stiftelsen Activa i Örebro län har den 24 augusti 2007 inkommit med 
ansökan om bidrag till samverkan för att personer i utanförskap ska 
ges möjlighet att närma sig arbetsmarknaden. 

Activa ger ett individuellt stöd till personer med funktionsnedsättning 
för en möjlig etablering på arbetsmarknaden. 

Activa erbjuder Kumla kommun att delta i utformningen av deras 
insatser genom att teckna ett avtal för att reglera omfattning och 
innehåll i åtagandet. 

Stiftelsen anhåller för detta om ekonomiskt bidrag med 
311 000 kronor per år från Kumla kommun.  

Arbetsutskottets förslag Kumla kommun deltar i Activas arbete under en period av ett år, från 
den 1 juli 2007 – 1 juli 2008. Medel till bidraget om 311 000 kronor 
tas från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter. 

Kommunstyrelsens beslut Kumla kommun deltar i Activas arbete under en period av ett år, från 
den 1 juli 2007 – 1 juli 2008. Medel till bidraget om 311 000 kronor 
tas från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter. 

_____ 

  
  
  
  
Expediering Activa 
 Ekonomiavdelningen 
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Kommunstyrelsen 2007-10-03 

  

  
   

 Ks § 149  

  Dnr 234/2007.102 

 
Val till Mälardalsrådet 

Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen beslutade den 10 januari 2007, § 12, bland annat 
att utse Mattias Berggren (mp) till ledamot i Mälardalsrådets 
miljöutskott. 

Mattias Berggren har i skrivelse från den 18 juni 2007 avsagt sig 
samtliga kommunala uppdrag. 

Kommunstyrelsen har att utse ny ledamot i Mälardalsrådets 
miljöutskott efter Berggren. 

Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen utser Mats Gunnarsson (mp) som ny ledamot i 
Mälardalsrådets miljöutskott efter Berggren. 
_____ 
 

  
  
  
  
Expediering Mats Gunnarsson 
 Lena Larsson, kommunledningskontoret 
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Kommunstyrelsen 2007-10-03 

  

  
   

 Ks § 150  

  Dnr 327/2007.106 

 
Anslutning till Leaderområdet Gränslandet 

Ärendebeskrivning  Leader är en arbetsmetod som används för att utveckla landsbygden 
inom EU, den programperiod som inleddes år 2000 kommer som 
helhet att avslutas år 2008. Kommande programperiod sträcker sig till 
och med år 2013. 

Ansökan om att få bilda ett leaderområde görs hos länsstyrelsen.   

Leaderområdet ”Gränslandet” omfattar i nuläget delar av Örebro 
kommun, östra delen av Hallsbergs kommun samt kommunerna/delar 
av kommunerna Motala, Finspång, Vingåker, Katrineholm respektive 
Norrköping. I enlighet med områdets förslag till finansiering skall 
respektive deltagande kommun årligen betala cirka 34 kronor per 
kommuninvånare.  

Kommunstyrelsens beslut 
 

Kumla kommun ansluter del av kommunen till leaderområdet 
”Gränslandet” enligt bifogad karta, bilaga 1. 
_____ 

  
  
  
  
Expediering Joakim Öhrman 
 Gränslandet 
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Kommunstyrelsen 2007-10-03 

  

  
   

 Ks § 153  

   

 
Inbjudan till demonstrationer till stöd för demokratirörelsen i 
Burma 

Ärendebeskrivning  Vänsterpartiet inbjuder övriga partier att delta i demonstrationer till 
stöd för demokratirörelsen i Burma. 

Demonstrationerna äger rum fredagen den 5 oktober 2007 och 
lördagen den 6 oktober 2007. 

_____ 

 


