
KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 2008-03-05 
  
  
Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 5 mars 2008, 
 klockan 17.00-18.00 
 
Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) 
 Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) 
 Lennart Eriksson (s) Linda Axäng (fp) 
 Katarina Hansson (s) Maria Haglund (m) 
 Gunnel Kask (s), tjg ers Jan Engman (c), tjg ers 
 Carl-Gustav Thunström (s) Åsa Häggström (v) 
 Bert Eriksson (s), tjg ers  
   
Närvarande, ej tjg ers Stefan Svensson (s) Raymonda Kourie (kd) 
 Sten Persson (s)  
 
Övriga Lena Larsson, sekr Johan Hultgren 
 Annika Hallberg Ola Bosshammar, § 36 
 Ulla Lundholm Anna Wannhagen, § 36 
 Thage Arvidsson Harry Matteusson, § 37 
   
 
Justerare Maria Haglund 
 
 
Sekreterare …................................................... §§ 25-37 
 Lena Larsson  
 
 
Ordförande ….................................................... 
 Dan-Åke Moberg 
 
 
Justerare …................................................... 
 Maria Haglund 
 
 Anslag/Bevis 
 Protokoll är justerat 
 

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen 
  
Sammanträdesdatum 2008-03-05 
 

Datum för uppsättande 2008-03-12 Datum för nedtagande 2008-04-03 
 

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

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2008-03-05 

 
   

   

 Ks § 25  

 
Anmälan av arbetsutskottets protokoll 

Ärendebeskrivning Anmäles beslut genom protokoll från kommunstyrelsens arbetsut-
skott den 5, 7 och 12 februari 2008. 

_____ 
  

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2008-03-05 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-02-26 

 
   

 Ks § 26  

 Au § 75 Dnr 375/2007.361 

 
Mats Hellgrens m fl motion om hushållsnära miljöstationer 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 19 november 2007, § 152 en 
motion från Mats Hellgren (m) m fl om hushållsnära miljöstationer. 

I motionen föreslås att fullmäktige uppdrar åt utredare att ta fram 
kostnader och eventuella intäkter och kostnadsminskningar vid 
införandet av hushållsnära miljöstationer som underlag till ett beslut 
inom ett år. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 27 november 2007, 
§ 385, att ge miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att lämna 
förslag till yttrande. 

Miljöchef Peter Eriksson har i tjänsteutlåtande från den 
8 januari 2008 lämnat förslag till yttrande. 

I yttrandet skriver Eriksson bland annat att det är svårt att bedöma 
den direkta miljöpåverkan som uppkommer vid olika typer av 
avfallsinsamling. 

Eriksson föreslår att miljö- och byggnadsnämnden antar yttrandet 
som sitt och att motionen därmed ska anses vara besvarad. 

Miljö- och byggnadsnämnden har den 5 februari 2008, § 4, beslutat 
föreslå fullmäktige att avslå motionen. 

Arbetsutskottet
 

Förslag Maria Haglund (m) yrkar bifall till motionen. 

Dan- Åke Moberg (s) föreslår att fullmäktige avslår motionen. 
Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige avslår motionen. 
Reservationer Maria Haglund (m) och Per Holm (kd) reserverar sig till förmån för 

Haglunds förslag. 
Kommunstyrelsen  
Förslag Linda Axäng (fp) yrkar bifall till motionen med förtydligandet att 

miljöstationerna ska vara hushålls- eller kvartersnära. 
Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige bifaller motionen med förtydligandet att 

miljöstationerna ska vara hushålls- eller kvartersnära. 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2008-03-05 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-02-26 

 
   

 Ks § 27  

 Au § 76 Dnr 405/2007.011 

 
Förslag till plan-, bygg- och bostadsprogram 2008-2010 

Ärendebeskrivning Plan-, bygg- och bostadsprogrammet upprättas årligen och beskriver 
de närmaste årens planerings- och exploateringsverksamhet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 4 december 2007, 
§ 395, att skicka programmet på remiss till berörda. 

Miljö- och byggnadsnämnden, barn- och utbildningsförvaltningen, 
centerpartiet i Kumla, nya moderaterna och kultur- och 
fritidsnämnden har lämnat synpunkter på förslaget. 

Miljö- och byggnadskontoret har upprättat förslag till plan-, bygg- 
och bostadsprogram för åren 2008-2010. 

Arbetsutskottet
 

Förslag Maria Haglund (m) föreslår att nya moderaternas synpunkter ska 
inarbetas i förslaget till plan-, bygg- och bostadsprogram.  

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar förslag till plan-, bygg- och 
bostadsprogram för åren 2008-2010. 

Reservationer Maria Haglund (m) och Per Holm (kd) reserverar sig till förmån för 
Haglunds förslag. 

Kommunstyrelsen  
 Miljö- och byggnadskontoret föreslår i skrivelse från den 5 mars 2008 

att uppgifterna om antalet beräknade nya lägenheter i Kumla 
uppdateras från 405 lägenheter till 415 lägenheter. 

Förslag Maria Haglund (m) föreslår att fullmäktige antar plan-, bygg- och 
bostadsprogram för åren 2008-2010 med av moderata 
samlingspartiet, centerpartiet, kristdemokraterna, folkpartiet 
liberalerna och miljöpartiet inlämnat förslag på justeringar.  

Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige antar förslag till plan-, bygg- och bostads-
program för åren 2008-2010 med miljö- och byggnadskontorets 
förslag till uppdatering. 

Reservationer Maria Haglund (m), Torbjörn Ahlin (c), Linda Axäng (fp), Per Holm 
(kd) och Jan Engman (c) reserverar sig skriftligt till förmån för sitt 
gemensamma förslag. 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2008-03-05 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-02-26 

 
   

 Ks § 28  

 Au § 77 Dnr 72/2008.042 

 
Överföring av budgetavvikelser i bokslut för år 2007 till budget 
för år 2008 

Ärendebeskrivning Efter genomgång med företrädare för facknämnderna den 7 februari 
föreslår ekonomichef Johan Hultgren i skrivelse från den 7 februari 
att fullmäktige beslutar att netto 1 736 000 kronor av 2007 års 
budgetavvikelser överförs till 2008 års budget. 

Efter överväganden har överföringen beräknats efter 100% av 
respektive nämnds justerade budgetavvikelse. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige beslutar att netto 1 736 000 kronor av 2007 års 
budgetavvikelser överförs till 2008 års budget. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2008-03-05 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-02-26 

 
   

 Ks § 29  

 Au § 78 Dnr 73/2008.042 

 
Ombudgeteringar av investeringar från år 2007 till budget för år 
2008 

Ärendebeskrivning Efter genomgång med företrädare för facknämnderna den 7 februari 
föreslår ekonomichef Johan Hultgren i skrivelse från den 7 februari 
att fullmäktige beslutar att ombudgetering av investeringar från 2007 
till 2008 års budget sker med sammanlagt 10 826 000 kronor. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige beslutar att ombudgetering av investeringar från 
2007 till 2008 års budget sker med sammanlagt 10 826 000 kronor. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2008-03-05 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-02-26 

 
   

 Ks § 30  

 Au § 79 Dnr 75/2008.341 

 
Skyddsbestämmelser för grundvattentäkt inom Kumla kommun 

Ärendebeskrivning Länsstyrelsen i Örebro län har beslutat om vattenskyddsområde och 
föreskrifter för grundvattentäkten Blacksta i Kumla kommun. Dessa 
föreskrifter trädde i kraft den 20 maj 2005.  

Dåvarande Verksstyrelsen i Kumla kommun beslutade den 18 mars 
1982, § 23, att anta skyddsbestämmelser för grundvattentäkt inom 
Kumla kommun.  

Kommunfullmäktige i Kumla kommun har att besluta om föreskrifter 
för grundvattentäkten Blacksta i Kumla kommun som ersätter de 
nuvarande skyddsbestämmelserna för grundvattentäkt inom Kumla 
kommun.

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar föreskrifter för grundvattentäkten Blacksta 
i Kumla kommun. 

Föreskrifterna ersätter de nuvarande skyddsbestämmelserna för 
grundvattentäkt inom Kumla kommun.

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2008-03-05 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-03-04 

 
   

 Ks § 31  

 Au § 94 Dnr 2008/32.327 

 
Köp av fastigheten Kumla Stene 4:12 

Ärendebeskrivning Köpekontrakt har upprättats där Kumla kommun köper fastigheten 
Kumla Stene 4:12, med adress Fjugestavägen 16. 

Fastigheten är belägen intill Stene skola där kommunens 
översiktsplan möjliggör om-, till- och nybyggnad av skolan. 

Köpesumman är 700 000 kronor och tillträdesdag är den 1 april 2008.

Köpekontraktet gäller under förutsättning att det godkänns av 
kommunfullmäktige. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige godkänner köpekontraktet. 

Kommunfullmäktige beslutar även att i investeringsbudgeten för 
kommunstyrelsen anslå 700 000 kronor för ovanstående 
fastighetsköp. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2008-03-05 

 
   

   

 Ks § 32 Dnr 50/2008.041 

 
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 2008-03-05 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-02-26 

 
   

 Ks § 33  

 Au § 80 Dnr 2008/24.041  

 
Budgetanvisningar för budget 2009 och flerårsbudget 2010-2011 

Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har utarbetat förslag till budgetanvisningar 
för budgetåret 2009 och flerårsbudget 2010-2011. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen antar förslag till budgetanvisningar för budgetåret 
2009 och flerårsbudget 2010-2011. 

Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen antar förslag till budgetanvisningar för budgetåret 
2009 och flerårsbudget 2010-2011. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Ekonomiavdelningen 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2008-03-05 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-02-26 

 
   

 Ks § 34  

 Au § 81 Dnr 71/2008.001 

 
Förslag till omorganisation av personalsekreterarfunktionen 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade den 20 mars 2006, § 22, att bifalla en 
motion från Dan-Åke Moberg (s) om en gemensam personalpolitik i 
Kumla kommun. 

Motionen innehöll bland annat förslag på att alla personalsekreterare 
tydligare underställs personalchefen. 

Arbetsutskottet beslutade den 22 januari 2008, § 35, att ge 
kommundirektör Annika Hallberg och personalchef Ulla Lundholm i 
uppdrag att presentera ett förslag till organisationsförändring där alla 
personalsekreterare tydligare underställs personalchefen. 

Annika Hallberg och Ulla Lundholm har den 20 februari 2008 
inkommit med förslag till en tydligare samordning av 
personalsekreterarfunktionen. I skrivelsen föreslår Hallberg och 
Lundholm att kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. De personalsekreterare som idag tillhör Socialförvaltningen 
samt Barn- och utbildningsförvaltningen (2,0 tjänst) förs över 
till personalavdelningen och underställs därmed 
organisatoriskt personalchefen. Denna organisations-
förändring föreslås gälla fr o m 1 maj 2008. 

2. Personalchef tar i samråd med berörda förvaltningschefer 
fram arbetsrutiner för hur personalsekreterarna ska handlägga 
förvaltningarnas personalfrågor. 

3. Tydligare riktlinjer och rutiner för personalfrågor arbetas 
fram. Detta  för att säkerställa en lika hantering av 
personalfrågorna oavsett förvaltning.  

4. Personalavdelningen kallar samtliga chefer/arbetsledare till 
kontinuerliga informationsmöten kring personalfrågor. 
Förslagsvis sker dessa möten två gånger per vår och höst. 

5. Personalavdelningen har kontinuerliga dialogmöten med de 
fackliga organistionerna och samtliga personalsekreterare. 
Dessa möten syftar till att på ett informellt sätt diskutera och 
lyfta fram eventuella frågor och problem. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2008-03-05 

  

 
   

 Ks § 34, forts  

   
Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Personalavdelningen 
 
 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2008-03-05 

  

 
   

   

 Ks § 35 Dnr 2008/29.104 

 
Gymnasieutskott 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade den 25 februari 2008, § 19, att inrätta 
ett gymnasieutskott. 

Kommunstyrelsen har att utse ordförande, vice ordförande samt 
gruppledare i gymnasieutskottet. 

Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att utse följande personer: 

Ordförande: Björn Eriksson (s) 

Vice ordförande: Katarina Hansson (s) 

Gruppledare: Per Holm (kd) 
_____ 
 

  
  
  
  
Expediering Respektive vald 
 Lars Claeson 
 Nils-Arne Björk 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2008-03-05 

 
   

   

 Ks § 36  

 
Information – Projekt Kumla mot narkotika 

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

_____ 
  
 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2008-03-05 

 
   

   

 Ks § 37  

 
Information om rutiner för upphandling  

Ärendebeskrivning Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 12 februari 2008, 
§ 63, att ge kommunledningskontoret i uppdrag att vid 
kommunstyrelsens möte den 5 mars 2008 informera om 
förutsättningarna för upphandling och rutiner för anbudsöppning. 

Inköpssamordnare Harry Matteusson informerar vid sammanträdet. 

_____ 
  
 
 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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