
KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 2007-11-07 
  

 Utdragsbestyrkande 
 

  
Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 7 november 2007, 
 klockan 17.00-17.55 
 
 
Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Jan Engman (c), tjg ers 
 Annica Eriksson (s) Raymonda Kourie (kd), tjg ers 
 Lennart Eriksson (s) Linda Axäng (fp) 
 Katarina Hansson (s) Maria Haglund (m) 
 Björn Eriksson (s) Mats Hellgren (m), tjg ers 
 Carl-Gustav Thunström (s) Åsa Häggström (v) 
 Sölve Persson (s)  
   
Närvarande ej tjg ers Stefan Svensson (s) Bert Eriksson (s) 
 Christer Thörner (s) Elisabeth Berglund (v) 
 Sten Persson (s) Katrin Tensmyr (fp) 
 
Övriga Lena Larsson,  sekr Ola Bosshammar, § 169 
 Ronny Salomonsson Caroline Eriksson, praktikant 
 Thage Arvidsson Sara Dahlin, praktikant 
 Ulla Lundholm  
 
Justerare Maria Haglund 
 
Sekreterare ...................................................... §§ 154-169 
 Lena Larsson  
 
 
Ordförande ....................................................... 
 Dan-Åke Moberg 
 
 
Justerare ...................................................... 
 Maria Haglund  
 

 Anslag/Bevis 
 Protokoll är justerat 
 

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen 
  
Sammanträdesdatum 2007-11-07 
 

Datum för uppsättande 2007-11-09 Datum för nedtagande 2007-12-03 
 

Förvaringsplats Kommunledningskontoret 
  
  
Underskrift ...................................................... 
 Lena Larsson 
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Kommunstyrelsen 2007-11-07 

  

  
   

 Ks § 154  

   

 
Anmälan av arbetsutskottets protokoll 

Ärendebeskrivning Anmäles beslut genom protokoll från kommunstyrelsens arbetsut-
skott den 24 och 25 september, samt från den 2, 9, 16 och 23 oktober 
2007. 

____ 
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Kommunstyrelsen 2007-11-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-10-23 

  
   

 Ks § 155  

 Au § 339 Dnr 41/2007.042 

 
Förslag till budget 2008 och flerårsbudget 2009-2010 

Ärendebeskrivning Budgetberedningen har överlämnat förslag till budget för år 2008 och 
flerårsbudget för år 2009-2010. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar budgetberedningens förslag till budget för 
år 2008 och flerårsbudget för år 2009-2010. 

Kommunfullmäktige antar inriktningsmål för kommunstyrelsen och 
nämndernas verksamheter. 

Respektive nämnd får i uppdrag att om så krävs revidera sina 
effektmål med hänsyn till tilldelade resurser och förändrade behov. 

Kommunfullmäktige fastställer utdebiteringen för år 2008 till 20:42 
kronor per skattekrona. 

Kommunfullmäktige fastställer låneramen för rörelsekrediter till 
25 000 000 kronor. 

Kommunstyrelsen Dan-Åke Moberg (s) föreslår att kommunfullmäktige antar budgetbe-
redningens förslag. 

Maria Haglund (m) yrkar bifall till inlämnat gemensamt 
budgetförslag från moderaterna, centerpartiet, kristdemokraterna, 
folkpartiet och miljöpartiet. 

Åsa Häggström (v) yrkar bifall till det av vänsterpartiet inlämnade 
budgetförslaget. 

Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige antar budgetberedningens förslag till budget för 
år 2008 och flerårsbudget för år 2009-2010. 

Kommunfullmäktige antar inriktningsmål för kommunstyrelsen och 
nämndernas verksamheter. 

Respektive nämnd får i uppdrag att om så krävs revidera sina 
effektmål med hänsyn till tilldelade resurser och förändrade behov. 

Kommunfullmäktige fastställer utdebiteringen för år 2008 till 20:42 
kronor per skattekrona. 

Kommunfullmäktige fastställer låneramen för rörelsekrediter till 
25 000 000 kronor. 

 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum 
  
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

4 

 
  

Kommunstyrelsen 2007-11-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-10-23 

  
   

 Ks § 155, forts  

 Au § 339 Dnr 41/2007.042 

Reservationer Maria Haglund (m), Mats Hellgren (m), Jan Engman (c), Raymonda 
Kourie (kd) och Linda Axäng (fp) reserverar sig till förmån för 
Haglunds förslag.  
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Kommunstyrelsen 2007-11-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-10-30 

  
   

 Ks § 156  

 Au §  Dnr 364/2007.252 

 
Köp av fastigheterna Kumla Gladan 10 och Kumla Gladan 11 

Ärendebeskrivning Köpekontrakt har upprättats där Kumla kommun köper fastigheten 
Kumla Gladan 10 och Kumla Gladan 11, med adress Parkgatan 7. 

Fastigheten är belägen i kvarteret Gladan/Rapphönan och ingår i 
kommunens framtida exploateringsområde i centrum. 

Köpesumman är 1 650 000 kronor och tillträdesdag är den 
30 november 2007. 

Köpekontraktet gäller under förutsättning att det godkänns av 
kommunfullmäktige. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige godkänner köpekontraktet. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 

  



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum 
  
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

6 

 
  

Kommunstyrelsen 2007-11-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-10-23 

  
   

 Ks § 157  

 Au § 341 Dnr 355/2007.002 

 
Förslag till revidering av finanspolicy för Kumla Kommun 

Ärendebeskrivning På grund av personalförändringar på ekonomiavdelningen, med 
nytillträdande ekonomichef och en nyinrättad tjänst som finanschef, 
föreslår kommunledningskontoret att kommunfullmäktige beslutar att 
anta en reviderad finanspolicy som gäller från den 1 december 2007. 

Gällande finanspolicy för Kumla Kommun antogs av kommun-
fullmäktige i oktober 2000. 

Förändringen innebär i första hand att finanschefen övertar de 
arbetsuppgifter som enligt gällande finanspolicy varit 
ekonomichefens ansvar. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar reviderad finanspolicy. 

Den reviderade finanspolicyn gäller från och med den 1 december 
2007. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
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Kommunstyrelsen 2007-11-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-10-02 

  
   

 Ks § 158  

 Au § 314 Dnr 308/2007.454 

 
Överlåtelse av ansvar för operativ tillsyn – delegation 

Ärendebeskrivning Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd kommer att 
ändras den 1 januari 2008. Det finns därför anledning att se över om 
kommunen ska begära att Länsstyrelsen överlåter viss tillsyn enligt 
Miljöbalken. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 11 september 2007, § 
105, att föreslå Länsstyrelsen att de i enlighet med 10 § i förordning 
1998:900 om tillsyn enligt Miljöbalken överlåter ansvar för viss 
operativ tillsyn enligt Miljöbalken. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade även att föreslå 
kommunfullmäktige att till miljö- och byggnadsnämnden delegera 
rätten att göra framställan till Länsstyrelsen om överlåtelse av 
operativ tillsyn enligt 10 § förordning 1998:900 om tillsyn enligt 
Miljöbalken. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige delegerar till miljö- och byggnadsnämnden 
rätten att göra framställan till Länsstyrelsen om överlåtelse av 
operativ tillsyn enligt 10 § förordning 1998:900 om tillsyn enligt 
Miljöbalken. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
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Kommunstyrelsen 2007-11-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-10-02 

  
   

 Ks § 159  

 Au § 315 Dnr 328/2007.530 

 
Taxiverksamhet i Kumla 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade den 23 april 2007, § 49, att, med 
anledning av en motion rörande taxi i Kumla, ge kommunlednings-
kontoret i uppdrag att omedelbart kontakta berörda instanser för att 
inleda förhandlingar om en förbättring av taxiverksamheten i Kumla. 

Kumla kommun har i konsortial- och uppdragsavtal uppdragit åt 
Länstrafiken Örebro AB att upphandla samhällsresor för kommunens 
räkning. Avtalet gäller till och med den 31 december 2010. Såvida 
avtalet inte sägs upp senast den 31 december 2008 kommer 
giltighetstiden att förlängas till och med den 31 december 2014. 

Länstrafiken Örebro AB har ingått avtal med ett antal taxiföretag 
angående utförande av samhällsresor, i Kumla kommun är de aktuella 
bolagen Örebro Läns Taxi AB samt Gerts Buss. Samtliga avtal 
mellan Länstrafiken och taxiföretagen gäller till och med den 30 juni 
2009. 

Länstrafiken kommer emellertid att inbjuda länets kommuner att delta 
i samtal kring taxiverksamheten inför nästa upphandling av 
samhällsresor. För närvarande är det inte helt klart när sådana samtal 
kan äga rum, dock senast under första halvåret 2008.  

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige beslutar att Kumla kommun säger upp avtalet 
med Länstrafiken för omförhandling.  

Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att Kumla kommun säger upp 
konsortial- och uppdragsavtalet med Länstrafiken för omförhandling. 
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Kommunstyrelsen 2007-11-07 

  

  
   

 Ks § 160 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. 

_____ 
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Kommunstyrelsen 2007-11-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-10-16 

  
   

 Ks § 161  

 Au § 327 Dnr 346/2007.001 

 
Fastighetsförvaltningens framtida organisation 

Ärendebeskrivning Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 26 juni 2007, § 218, 
att uppdra åt kommundirektör Annika Hallberg att låta tillsätta en 
utredning med uppgift att se över fastighetsavdelningens organisation 
samt ansvarsfördelningen i skötseln av kommunens grönytor. 

Redan tidigare har kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 september 
2005, § 274, uppdragit åt kommunledningskontoret att ta fram 
utredningsdirektiv för en allmän översyn av fastighetsförvaltningen i 
kommunen. 

Kommundirektör Annika Hallberg och utredningssekreterare Joakim 
Öhrman har den 11 oktober 2007 inkommit med utredning om en 
förändrad organisation för kommunens fastighetsförvaltning. 

I utredningen föreslår Hallberg och Öhrman att kommunstyrelsen 
beslutar följande: 

1. en ny förvaltning inrättas, kallad Kommunfastigheter.  

2. till det inrättade Kommunfastigheter och Kultur- och 
fritidsförvaltningen ges ett utredningsuppdrag för samordning 
av grönytor.  

3. en ny fastighetschef rekryteras omgående.  

4. avtal skrivs där man konkretiserar gemensamma tjänster och i 
samband med det rekryteras specialistfunktionerna inom 
områdena för el samt styr/reglerfunktion inom ventilations- 
och värmeområdena.  

5. vaktmästare införs på samtliga större enheter. 

6. geografiskt indelade ansvarsområden införs som princip. 

7. Staren 2 avyttras snarast möjligt.  

8. Tekniska kontorets organisation skall ses över i samband med 
inrättandet av Kommunfastigheter. 
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Kommunstyrelsen 2007-11-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-10-16 

  
   

 Ks § 161, forts  

 Au § 327, forts Dnr 346/2007.001 

Arbetsutskottet  

Förslag Dan-Åke Moberg (s) föreslår att kommunstyrelsen antar förslaget till 
förändrad organisation för kommunens fastighetsförvaltning. 

Moberg föreslår även att näringslivsansvarig Thage Arvidsson får i 
uppdrag att sälja Staren 2 snarast möjligt samt att ekonomi-
avdelningen och tekniska kontoret får i uppdrag att utreda vad en 
förändrad organisation för kommunens fastighetsförvaltning får för 
ekonomiska konsekvenser. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen antar förslaget till förändrad organisation för 
kommunens fastighetsförvaltning. 

Näringslivsansvarig Thage Arvidsson får i uppdrag att sälja Staren 2 
snarast möjligt. 

Ekonomiavdelningen och tekniska kontoret får i uppdrag att utreda 
vad en förändrad organisation för kommunens fastighetsförvaltning 
får för ekonomiska konsekvenser.  

Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen antar förslaget till förändrad organisation för 
kommunens fastighetsförvaltning. 

Näringslivsansvarig Thage Arvidsson får i uppdrag att sälja Staren 2 
snarast möjligt. 

Ekonomiavdelningen och tekniska kontoret får i uppdrag att utreda 
vad en förändrad organisation för kommunens fastighetsförvaltning 
får för ekonomiska konsekvenser. 

Den förändrade organisationen för kommunens fastighetsförvaltning 
gäller från och med den 1 januari 2008.  

______ 
 

  
  
  
Expediering Tekniska kontoret 
 Ekonomiavdelningen 
 Thage Arvidsson 
 Annika Hallberg  
 Kommunens nämnder 
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Kommunstyrelsen 2007-11-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-10-23 

  
   

 Ks § 162  

 Au § 342 Dnr 356/2007.002 

 
Förslag till revidering av delegationsordning för 
kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning På grund av personalförändringar på ekonomiavdelningen, med 
nytillträdande ekonomichef och en nyinrättad tjänst som finanschef, 
föreslår kommunledningskontoret att kommunstyrelsen beslutar att 
anta en reviderad delegationsordning som gäller från och med den 
1 december 2007. 

Förändringen innebär att finanschefen i vissa fall övertar delegation 
som ekonomichefen idag har, samt att ekonomichefen i vissa fall 
övertar den delegation som redovisningskamreren idag har.  

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till delegationsordning. 

Den reviderade delegationsordningen gäller från och med den 
1 december 2007. 

Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen antar förslag till delegationsordning. 

Den reviderade delegationsordningen gäller från och med den 
1 december 2007. 
_____ 

  
  
  
  
Expediering Lena Larsson  
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Kommunstyrelsen 2007-11-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-10-23 

  
   

 Ks § 163  

 Au § 343 Dnr 87/2007.042 

 
Förslag till barnbokslut 2006 för Kumla Kommun 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade den 15 oktober 2001, § 71, att varje 
förvaltning ska göra ett årligt barnbokslut som sammanställs och 
redovisas till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 3 april 2007, § 106, 
att återremittera tidigare utarbetat förslag till utredargruppen som fick 
i uppdrag att för kommunstyrelsen presentera ett barnbokslut med en 
mer enhetlig redovisning samt för varje enskild redovisad åtgärd ange 
ungefärlig kostnad.  

Utredargruppen har i en skrivelse från den 17 oktober 2007 
sammanställt förvaltningarnas redovisningar i förslag till barnbokslut 
2006 ör Kumla Kommun. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 

Barnkontrollistor med svar på frågan om beslutet berör barn eller 
inte, ska användas inför politiska beslut i kommunen. 

Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 

Barnkontrollistor med svar på frågan om beslutet berör barn eller 
inte, ska användas inför politiska beslut i kommunen. 
_____ 
 

  
  
  
  
Expediering Kommunens nämnder 
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Kommunstyrelsen 2007-11-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-10-23 

  
   

 Ks § 164  

 Au § 340 Dnr 354/2007.101 

 
Förslag till sammanträdesordning för år 2008 och januari 2009 

Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har den 17 oktober 2007 inkommit med 
förslag till sammanträdesordning för kommunfullmäktige, kommun-
styrelsen och dess arbetsutskott för år 2008 och januari 2009. 

Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet godkänner för sin del den föreslagna sammanträdes-
ordningen. 

Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner för sin del den föreslagna sammanträ-
desordningen. 

_____ 
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Kommunstyrelsen 2007-11-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-10-30 

  
   

 Ks § 165  

 Au § 352 Dnr 363/2007.264 

 
Fastighetsreglering rörande del av fastigheterna Kumla Kumla 
13:89 och Kumla Försäljaren 1 

Ärendebeskrivning Överenskommelse om fastighetsreglering har upprättats där Kumla 
kommun säljer del av fastigheten Kumla Kumla 13:89 i Norra Mos 
företagspark, till Kumla Fastighets AB. Ersättning för markområdet 
uppgår till 342 000 kronor. 

Överenskommelsen gäller under förutsättning att den godkänns av 
kommunstyrelsen. 

Teknisk chef Marianne Christiansen föreslår i skrivelse från den 
23 oktober 2007 att kommunstyrelsen godkänner överenskommelsen 
om fastighetsreglering rörande del av fastigheterna Kumla Kumla 
13:89 och Kumla Försäljaren 1.  

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen godkänner överenskommelsen om fastighets-
reglering rörande del av fastigheterna Kumla Kumla 13:89 och 
Kumla Försäljaren 1. 

Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner överenskommelsen om fastighets-
reglering rörande del av fastigheterna Kumla Kumla 13:89 och 
Kumla Försäljaren 1. 

_____ 

  
  
  
  
Expediering Tekniska kontoret 
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Kommunstyrelsen 2007-11-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-10-30 

  
   

 Ks § 166  

 Au § 353 Dnr 362/2007.253 

 
Försäljning av del av fastigheten Kumla Kumla 12:3 

Ärendebeskrivning Köpekontrakt har upprättas där Kumla Kommun säljer en del av 
fastigheten Kumla Kumla 12:3, till Kumla Fastighets AB. Fastigheten 
är belägen i Via industriområde.  

Köpesumman är 348 000 kronor och tillträdesdag är den 
12 november 2007. Kumla Fastighets AB ska använda tomten till att 
uppföra ett kallförråd.  

Köpekontraktet gäller under förutsättning att det godkänns av 
kommunstyrelsen. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen godkänner köpekontraktet. 

Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner köpekontraktet. 

_____ 

  
  
  
  
Expediering Tekniska kontoret 
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Kommunstyrelsen 2007-11-07 

  

  
   

 Ks § 167 Dnr 49/2004.252 

   

 
Exploateringsavtal mellan Kumla kommun och 
Betaniaförsamlingen i Åbytorp 

Ärendebeskrivning Betaniaförsamlingen i Åbytorp har framfört önskemål om att utöka 
sin fastighet för att möjliggöra en utbyggnad av kyrkobyggnaden åt 
öster. Befintlig parkeringsyta på kommunens fastighet tas därmed i 
anspråk vilket medför att parkeringar måste anordnas på annat håll. 
Parkeringsbehovet kan inte helt tillgodoses inom den egna 
fastigheten. 

Exploateringsavtal har upprättats där Kumla kommun säljer del av 
fastigheten Åbytorp 1:11 till Betaniaförsamlingen i Åbytorp. 
Ersättning för markområdet uppgår till 132 000 kronor. Området 
överförs genom fastighetsreglering till fastigheten Åbytorp 1:21.  

Parterna har även träffat avtal om inlösen av parkeringsplatser. 
Kommunen anlägger ca 10 parkeringsplatser för Betaniaförsamlingen 
och för allmänt nyttjande i Betaniaförsamlingens närhet. Som 
ersättning för 10 platser betalar Betaniaförsamlingen 120 000 kronor 
till kommunen. 

Exploateringsavtalet gäller under förutsättning att det godkänns av 
kommunstyrelsen.  

Teknisk chef Marianne Christiansen och markhandläggare Ewa Dalin 
föreslår i skrivelse från den 7 november 2007 att kommunstyrelsen 
godkänner exploateringsavtalet mellan Kumla kommun och 
Betaniaförsamlingen i Åbytorp om försäljning av del av fastigheten 
Åbytorp 1:11, inlösen av parkeringsplatser m m. 

Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner exploateringsavtalet. 

_____ 

  
  
  
  
Expediering Tekniska kontoret 
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Kommunstyrelsen 2007-11-07 

  

  
   

 Ks § 168 Dnr 374/2007.867 

   

 
Kumla kommuns kulturpris år 2007 

Ärendebeskrivning Kulturpriskommittén har föreslagit att 2007 års kulturpris tilldelas 
Ingemar Andersson. 

Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt kulturpriskommitténs förslag. 

_____ 

 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum 
  
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

19 

 
  

Kommunstyrelsen 2007-11-07 

  

  
   

 Ks § 169  

   

 
Information – Projekt Kumla mot narkotika 

Ärendebeskrivning Ola Bosshammar informerar om arbetet i Kumla mot narkotika. 

_____ 

  
 


