
KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 2008-01-09 
  
Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 9 januari 2008, 
 klockan 17.00-18.00 
 
Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) 
 Annica Eriksson (s) Raymonda Kourie (kd), tjg ers 
 Lennart Eriksson (s) Linda Axäng (fp) 
 Katarina Hansson (s)) Maria Haglund (m) 
 Björn Eriksson (s) Mats Gunnarsson (mp), tjg ers  
 Carl-Gustav Thunström (s) Åsa Häggström (v) 
 Sölve Persson (s)  
   
Närvarande, ej tjg ers Gunnel Kask (s) Elisabet Berglund (v) 
 Stefan Svensson (s) Jan Engman (c) 
 Christer Thörner (s) Katrin Tensmyr (fp) 
 Bert Eriksson (s) Mats Hellgren (m) 
 
Övriga Lena Larsson, sekr Ulla Lundholm 
 Annika Hallberg  Anna Wannhagen § 13 
 Thage Arvidsson Ola Bosshammar § 13 
 Johan Hultgren  
 
Justerare Maria Haglund 
 
 
Sekreterare ...................................................... §§ 1-13 
 Lena Larsson  
 
 
Ordförande ....................................................... 
 Dan-Åke Moberg 
 
 
Justerare ...................................................... 
 Maria Haglund 
 
 Anslag/Bevis 
 Protokoll är justerat 
 

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen 
  
Sammanträdesdatum 2008-01-09 
 

Datum för uppsättande 2008-01-11 Datum för nedtagande 2008-02-04 
 

Förvaringsplats Kommunledningskontoret 
  
  
Underskrift ...................................................... 
 Lena Larsson 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2008-01-09 

  

 
   

 Ks § 1  

   

 
Anmälan av arbetsutskottets protokoll 

Ärendebeskrivning Anmäles beslut genom protokoll från kommunstyrelsens arbetsut-
skott den 27 november, samt från den 4 och 12 december 2007. 

_____ 
  

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2008-01-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-12-04 

 
   

 Ks § 2  

 Au § 389 Dnr 170/2007.730 

 
Berndt Anderssons och Sven-Erik Dahlbergs motion angående 
trygghetsgaranti för äldre 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 20 mars 2006, § 34, en motion 
inlämnad av Berndt Andersson (s) och Sven-Erik Dahlberg (s) om en 
trygghetsgaranti för äldre i Kumla kommun.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 9 maj 2006, § 161, att 
ge socialnämnden i uppdrag att lämna förslag till yttrande. 

Utredningssekreterare Albin Lindström har den 5 november 
inkommit med förslag till yttrande.  

Av yttrandet framgår att socialförvaltningen har arbetat fram ett 
förslag till trygghetsgaranti för de personer som får hjälp och stöd i 
Kumla kommun i ordinärt och särskilt boende. Trygghetsgarantin 
omfattar en mängd områden, däribland biståndsbeslut, trygghet, 
personal och kost.   

Socialnämnden beslutade den 21 november 2007, § 93, att föreslå 
kommunfullmäktige att anta yttrandet och att motionen därmed anses 
besvarad.  

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar yttrandet och motionen anses därmed 
besvarad.   

Kommunstyrelsen  
Förslag Annica Eriksson (s) föreslår att kommunfullmäktige bifaller 

motionen. 
Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige bifaller motionen.   
  

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2008-01-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-12-04 

 
   

 Ks § 3  

 Au § 390 Dnr 299/2007.824 

 
Linda Axängs m fl motion angående Allaktivitetshus/ungdomens 
hus för våra ungdomar 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 17 september 2007, § 120, en 
motion från Linda Axäng (fp), Herje Fahlén (fp) och Katrin Tensmyr 
(fp) angående ett Allaktivitetshus/ungdomens hus för kommunens 
ungdomar. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 2 oktober 2007, 
§ 321,  att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att lämna förslag 
till yttrande. 

Utredningssekreterare Carita Ehrstedt har den 22 november inkommit 
med förslag till yttrande.  

Av yttrandet framgår att planer på att skapa ett ungdomens hus i 
Kumla kommun funnits sedan 2005. En grupp ungdomar inkom då 
med ett medborgarförslag om att starta en multiactionsport-arena, 
sedan dess har lämplig lokal eftersökts. I oktober 2007 köpte Kumla 
Fastighets AB en lokal på Magasinsgatan i Kumla. Lokalen har 
besiktigats av fritidsledare och ungdomar och bedöms vara mycket 
utvecklingsbar. Planeringsarbetet har fått en nystart och nya 
arbetsgrupper har bildats. 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 7 november 2007, § 84, att 
föreslå kommunfullmäktige att anta yttrandet och att motionen 
därmed anses besvarad.   

Arbetsutskottets förslag Dan-Åke Moberg (s) föreslår att kommunfullmäktige antar yttrandet 
och att motionen därmed anses besvarad.   

Maria Haglund (m) yrkar bifall till motionen. 

Torbjörn Ahlin (c) yrkar bifall till Haglunds förslag. 
Reservationer Maria Haglund och Torbjörn Ahlin reserverar sig till förmån för 

Haglunds förslag. 
Kommunstyrelsen  
Förslag Linda Axäng (fp) och Åsa Häggström (v) yrkar bifall till motionen. 

Dan-Åke Moberg (s) yrkar avslag till motionen. 
Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2008-01-09 

  

 
   

 Ks § 3, forts  

   
   
Reservationer Linda Axäng (fp), Åsa Häggström (v), Torbjörn Ahlin (c), Raymonda 

Kourie (kd), Maria Haglund (m) och Mats Gunnarsson (mp) 
reserverar sig till förmån för Axängs och Häggströms förslag.  

  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2008-01-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-12-04 

 
   

 Ks § 4  

 Au § 391 Dnr 272/2006.820 

 
Torbjörn Ahlins motion angående Öjamossen  

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 18 september 2006, § 98, en 
motion från Torbjörn Ahlin (c) angående förlängning och renovering 
av en spång som leder i Älgasjön på Öjamossen.  

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

Utredningssekreterare Carita Ehrstedt har den 22 november inkommit 
med förslag till yttrande.  

Av yttrandet framgår att kultur- och fritidsnämnden bedömt att 
spången är i stort behov av renovering. I kultur- och fritidsnämndens 
investeringsbudget för 2008 finns 75 000 kronor avsatta för att 
genomföra renoveringen.  

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 7 november 2007, § 76, att 
föreslå kommunfullmäktige att anta yttrandet och att motionen 
därmed anses besvarad.   

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar yttrandet och motionen anses därmed 
besvarad.   

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet.   

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2008-01-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-12-04 

 
   

 Ks § 5  

 Au § 392 Dnr 297/2007.828 

 
Medborgarförslag angående lokal för boulebana 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 17 september 2007, § 121, ett 
medborgarförslag om lokal för boulebana.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 17 september 2007, 
§ 322, att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att lämna förslag 
till yttrande. 

Utredningssekreterare Carita Ehrstedt har den 22 november inkommit 
med förslag till yttrande.  

Av yttrandet framgår att kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiv 
till förslaget och kommer att arbeta för att hitta en lämplig lokal för 
ändamålet. En tänkbar placering skulle kunna vara Kumlahallens 
skyttehall. 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 7 november 2007, § 83, att 
föreslå kommunfullmäktige att anta yttrandet och att 
medborgarförslaget därmed anses besvarat.   

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar yttrandet och medborgarförslaget anses 
därmed besvarat.   

Kommunstyrelsen  
Förslag Åsa Häggström (v) föreslår att kommunstyrelsen ska få en 

återkoppling av ärendet inom ett år. 

Dan-Åke Moberg (s) yrkar avslag på Häggströms förslag. 
Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige antar yttrandet och medborgarförslaget anses 

därmed besvarat.   
Kommunstyrelsens beslut Åsa Häggströms förslag om att kommunstyrelsen ska få en 

återkoppling av ärendet inom ett år avslås. 
  

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2008-01-09 

  

 
   

   

 Ks § 6 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. 

Förslag Dan-Åke Moberg (s) föreslår att barn- och utbildningsnämnden får i 
uppdrag att analysera sitt ekonomiska underskott och prognosen för 
antal barn. 

Kommunstyrelsens beslut Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att analysera sitt 
ekonomiska underskott och prognosen för antal barn. 

I övrigt läggs månadsrapporterna till handlingarna. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Barn- och utbildningsnämnden 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2008-01-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-12-12 

 
   

 Ks § 7  

 Au § 404 Dnr 417/2007.253 

 
Priser på småhustomter i Ekeby 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade den 23 februari 2004, § 10 att 
kommunstyrelsen fastställer priset på tomter för småhus. 
Prisgrupperna inom ett exploateringsområde ska uppgå till maximalt 
fem olika nivåer. Prisnivåerna justeras årligen med hänsyn tagen till 
den allmänna prisutvecklingen.  

Teknisk chef Marianne Christiansen och markhandläggare Linda 
Svensson föreslår i skrivelse från den 29 november 2007, att tomterna 
i Ekeby delas upp i fyra prisgrupper inom prisintervallet 130 000 kr 
till 200 000 kr. 

Priserna gäller under förutsättning att den geotekniska 
undersökningen inte medför betydande svårighet för grundläggning 
av byggnad. Om sådan svårighet föreligger bör eventuellt 
tomtpriserna omprövas. 

Christiansen och Svensson föreslår att kommunstyrelsen godkänner 
priserna på småhustomterna i Ekeby. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar att lediga tomter i Ekeby inom ett 
exploateringsområde delas upp i fyra prisgrupper inom prisintervallet 
130 000 kr till 200 000 kr. 

Priserna gäller under förutsättning att den geotekniska 
undersökningen inte medför betydande svårighet för grundläggning 
av byggnad. Om sådan svårighet föreligger bör eventuellt 
tomtpriserna omprövas. 

Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att lediga tomter i Ekeby inom ett 
exploateringsområde delas upp i fyra prisgrupper inom prisintervallet 
130 000 kr till 200 000 kr. 

Priserna gäller under förutsättning att den geotekniska 
undersökningen inte medför betydande svårighet för grundläggning 
av byggnad. Om sådan svårighet föreligger bör eventuellt 
tomtpriserna omprövas. 

_____ 
  
Expediering Tekniska kontoret 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2008-01-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-01-08 

 
   

 Ks § 8  

 Au § 1 Dnr 427/2007.041 

 
Förslag till budget för kommunfastigheters verksamhet för år 
2008 

Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen beslutade den 7 november 2007, § 161, om en 
förändrad organisation för kommunens fastighetsförvaltning. 
Organisationsförändringen innebär bland annat att en ny förvaltning, 
kallad kommunfastigheter, inrättas från och med den 1 januari 2008. 

I ett första skede kommer förvaltningens verksamhet att bestå av 
följande verksamheter som tidigare hört till tekniska kontoret: 

1. Fastighetsskötsel/städ 

2. Servicegrupp drift- och underhåll fastigheter 

3. Byggledning 

4. Kvarntorps bostadsområde  

5. Vissa kulturfastigheter från projekt Yxhult 

Ekonomichef Johan Hultgren och budgetekonom Anders Borg 
föreslår i skrivelse från den 19 december 2007 att kommunstyrelsen 
beslutar att ombudgetera 9 223 000 kr från tekniska kontorets 
driftbudget till kommunfastigheters verksamhet för år 2008, detta 
inom kommunstyrelsens budgetram.  

Hultgren och Borg föreslår även att kommunstyrelsen beslutar att 
ombudgetera 33 000 000 kr från tekniska kontorets investerings-
budget till kommunfastigheter. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar att ombudgetera 9 223 000 kr från 
tekniska kontorets driftbudget till kommunfastigheters verksamhet för 
år 2008, detta inom kommunstyrelsens budgetram.  

Kommunstyrelsen beslutar även att ombudgetera 33 000 000 kr från 
tekniska kontorets investeringsbudget till kommunfastigheter. 

Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att ombudgetera 9 223 000 kr från 
tekniska kontorets driftbudget till kommunfastigheters verksamhet för 
år 2008, detta inom kommunstyrelsens budgetram.  

Kommunstyrelsen beslutar även att ombudgetera 33 000 000 kr från 
tekniska kontorets investeringsbudget till kommunfastigheter. 
_____ 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2008-01-09 

  

 
   

 Ks § 8, forts  

   
   
Expediering Ekonomiavdelningen 
 Tekniska kontoret 
 Kommunfastigheter 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2008-01-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-01-08 

 
   

 Ks § 9  

 Au § 2 Dnr 4/2008.023 

 
Tillsättande av tjänst som tillförordnad förvaltningschef för 
kommunfastigheter  

Ärendebeskrivning Enligt beslut i kommunstyrelsen den 7 november 2007 ska 
omorganisationen av kommunens fastighetsförvaltning gälla från den 
1 januari 2008. Fastighetsförvaltningen kommer då att ingå i en egen 
förvaltning vid namn kommunfastigheter.  

Sedan den 26 november 2007 är Jan Öholm utsedd till processledare 
för utformningen av den nya förvaltningen.  

Då det för närvarande inte finns någon förvaltningschef för 
kommunfastigheter föreslår kommundirektör Annika Hallberg i 
skrivelse från den 2 januari 2008 att kommunstyrelsen utser Jan 
Öholm till tillförordnad förvaltningschef för kommunfastigheter.  

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen utser Jan Öholm till tillförordnad förvaltningschef 
för kommunfastigheter med tillträde enligt överenskommelse. 

Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen utser Jan Öholm till tillförordnad förvaltningschef 
för kommunfastigheter med tillträde enligt överenskommelse. 
_____ 

  
  
  
  
Expediering Jan Öholm 
 Personalavdelningen 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2008-01-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-01-08 

 
   

 Ks § 10  

 Au § 3 Dnr 14/2008.002 

 
Attestförteckning för kommunstyrelsens ansvarsområde 2008 

Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har upprättat förslag till ny attestför-
teckning för kommunstyrelsen för år 2008. 

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

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen antar förslag till attestförteckning för kommunsty-
relsen för år 2008. 

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens arbetsutskott att un-
der 2008 besluta om mindre förändringar i attestförteckningen. 

Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen antar förslag till attestförteckning för kommunsty-
relsen för år 2008. 

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens arbetsutskott att un-
der 2008 besluta om mindre förändringar i attestförteckningen. 
_____ 

  
  
  
  
Expediering Ekonomiavdelningen 
 Tekniska kontoret 
 Kommunfastigheter 
 
 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2008-01-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-01-08 

 
   

 Ks § 11  

 Au § 4 Dnr 327/2007.106 

 
Nominering av deltagare vid årsstämma för 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. 

Kommunstyrelsen beslutade den 3 oktober 2007, § 150, att Kumla 
kommun ansluter del av kommunen till leaderområdet ”Gränslandet”.

Gränslandet omfattar i nuläget delar av Örebro kommun, del av 
Kumla kommun, östra delen av Hallsbergs kommun samt 
kommunerna/delar av kommunerna Motala, Finspång, Vingåker, 
Katrineholm respektive Norrköping.  

Kommunstyrelsen har att nominera sex personer för deltagande i 
Gränslandets årsstämma. Dessa ska representera offentlig sektor (två 
personer), privat sektor (två personer) samt ideell sektor (två 
personer). Vid nomineringen ska en jämn könsfördelning eftersträvas. 

Arbetsutskottet Dan-Åke Moberg (s) föreslår att Leif Göthberg från Kumla 
Hembygdsförening och Ola Andersson från Kumla Motorsportklubb 
ska representera ideell sektor och att Ann-Christine Hultin-Krantz 
från  Trilobiten och Marguerite Landin från  Aktiv Företags-
utveckling ska representera privat sektor.  

Moberg föreslår även att Anna-Kajsa Gullberg (s) och Mikael 
Johansson (s) ska representera offentlig sektor. 

Torbjörn Ahlin (c) tillstyrker Mobergs förslag till representanter för 
ideell och privat sektor samt föreslår att Maria Haglund (m) ska 
utgöra en av representanterna för offentlig sektor. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen nominerar Leif Göthberg från Kumla 
Hembygdsförening och Ola Andersson från Kumla Motorsportklubb 
att representera ideell sektor, Ann-Christine Hultin-Krantz från  
Trilobiten och Marguerite Landin från  Aktiv Företagsutveckling 
representera privat sektor samt Anna-Kajsa Gullberg (s) och Mikael 
Johansson (s) att representera offentlig sektor. 

Reservation Torbjörn Ahlin och Maria Haglund reserverar sig till förmån för 
Ahlins förslag. 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2008-01-09 

  

 
   

 Ks § 11, forts  

   
   
Kommunstyrelsen  
Förslag Torbjörn Ahlin (c) tillstyrker arbetsutskottets förslag till 

representanter för ideell och privat sektor samt föreslår att Maria 
Haglund (m) ska utgöra en av representanterna för offentlig sektor. 

Ahlin föreslår även att representanterna för offentlig sektor ska väljas 
genom proportionellt val.   

Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att representanterna för offentlig sektor 
ska väljas genom proportionellt val. 

Kommunstyrelsen nominerar Leif Göthberg från Kumla 
Hembygdsförening och Ola Andersson från Kumla Motorsportklubb 
att representera ideell sektor, Ann-Christine Hultin-Krantz från  
Trilobiten och Marguerite Landin från  Aktiv Företagsutveckling att 
representera privat sektor samt Mikael Johansson (s) och Maria 
Haglund (m) att representera offentlig sektor. 
_____ 

  
  
  
  
Expediering Joakim Öhrman 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2008-01-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-01-08 

 
   

 Ks § 12  

 Au § 5  Dnr 430/2007.702 

 
Återkallande av serveringstillstånd 

Ärendebeskrivning Restaurang Burénska Trädgår´n på Götgatan i Kumla har haft 
permanent serveringstillstånd för serveringsstället Burénska 
Trädgår´n sedan den 7 september år 2005. Tillståndshavaren har sagt 
upp serveringstillståndet då verksamheten lagts ner. 

Kommunen ska, då restaurangverksamhet avyttras, återkalla 
serveringstillståndet enligt alkohollagens 7 kap. 19§, 1p. 

Med anledning av att verksamheten avvecklats föreslår 
alkoholhandläggare Patrik Germer i skrivelse inkommen den 21 
december 2007, att serveringstillståndet för Burénska Trädgår´n 
återkallas. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen återkallar serveringstillståndet för Burénska 
Trädgår´n. 

Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen återkallar serveringstillståndet för Burénska 
Trädgår´n. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Alkoholhandläggare Patrik Germer, för vidare expediering 
 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2008-01-09 

  

 
   

 Ks § 13  

   

 
Information – Projekt Kumla mot narkotika 

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

_____ 

 
 
 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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