
KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 2008-04-09 
  
Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 9 april 2008, 
 klockan 17.00-18.10 
 
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) 
 Björn Eriksson (s)  Mats Hellgren (m), tjg ers 
 Gunnel Kask (s), tjg ers Åsa Häggström (v) 
 Sölve Persson (s)  
   
Närvarande, ej tjg ers Christer Thörner (s) Jan Engman (c) 
 Bert Eriksson (s) Katrin Tensmyr (fp) 
 Elisabeth Berglund (v)  
 
Övriga Lena Larsson, sekr Malin Holm, §§ 41, 48 
 Annika Hallberg Mikael Wennerström, §§ 41, 48  
 Ronny Salomonsson Anders Borg, §§ 38-39, 41, 48, 52-56 
 Ulla Lundholm Dan Aronsson, §§ 38-39, 41, 48, 52-55 
 Johan Hultgren, § 41  
 
Justerare Maria Haglund 
 
 
Sekreterare ...................................................... §§ 38-65 
 Lena Larsson  
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 Dan-Åke Moberg 
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 Maria Haglund 
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 Protokoll är justerat 
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Förvaringsplats Kommunledningskontoret 
  
  
Underskrift ...................................................... 
 Lena Larsson 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2008-04-09 

 
   

   

 Ks § 38  

 
Anmälan av arbetsutskottets och gymnasieutskottets protokoll 

Ärendebeskrivning Anmäles beslut genom protokoll från kommunstyrelsens arbetsut-
skott den 26 februari, 4, 6 och 18 mars, samt från gymnasieutskottet 
den 17 mars. 

_____ 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2008-04-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-03-18 

 
   

 Ks § 39  

 Au § 108 Dnr 424/2007.109 

 
Torbjörn Ahlins m fl motion om Kumlan 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 22 januari 2008, § 11, en 
motion från Torbjörn Ahlin (c), Maria Haglund (m), Per Holm (kd), 
Linda Axäng (fp) och Mats Gunnarsson (mp) om tidskriften Kumlan. 

I motionen föreslår de att det i varje nummer av tidskriften Kumlan 
införs en enkätfråga som företrädare för varje parti representerat i 
kommunfullmäktige svarar på. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 12 februari 2008,  
§ 70, att ge kommunledningskontoret i uppdrag att lämna förslag till 
yttrande. 

Vik. kommunsekreterare Caroline Eriksson har den 12 mars 2008 
inkommit med förslag till yttrande. 

Av yttrandet framgår bland annat att skriften Kumlan är ett 
informationsblad för Kumlas invånare och en skrift som inte ska 
innehålla partipolitisk debatt. 

Eriksson föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen. 
Arbetsutskottet  
Förslag Maria Haglund (m) yrkar bifall till motionen. 

Dan-Åke Moberg (s) yrkar avslag till motionen. 
Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige avslår motionen. 
Reservationer Maria Haglund (m) och Torbjörn Ahlin (c) reserverar sig till förmån 

för Haglunds förslag. 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2008-04-09 

  

 
   

 Ks 39§, forts  
Kommunstyrelsen  
Förslag Torbjörn Ahlin (c), Linda Axäng (fp) och Per Holm (kd) yrkar bifall 

till motionen. 

Dan-Åke Moberg (s) yrkar avslag på motionen. 

Åsa Häggström (v) föreslår att det i ett nummer per år av tidskriften 
Kumlan införs en enkätfråga som företrädare för varje parti 
representerat i kommunfullmäktige svarar på. 

Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige avslår motionen. 
Reservationer Torbjörn Ahlin (c), Maria Haglund (m), Mats Hellgren (m), Per Holm 

(kd) och Linda Axäng (fp) reserverar sig till förmån för Ahlins, 
Axängs och Holms förslag. 

Åsa Häggström (v) reserverar sig till förmån för sitt förslag. 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2008-04-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-04-01 

 
   

 Ks § 40  

 Au § 125 Dnr 2008/79 

 
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 26 mars 2008 upprättat redo-
visning gällande motioner och medborgarförslag som fortfarande är 
under beredning. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
Kommunstyrelsen  
Förslag Maria Haglund (m) föreslår att motionerna och medborgarförslagen 

från år 2005 och 2006 som inte har någon tidsgräns ska besvaras så 
snart som möjligt. 

Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige godkänner redovisningen med Haglunds  
tilläggsförslag. 

  

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2008-04-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-03-18 

 
   

 Ks § 41  

 Au § 109 Dnr 2008/44.042 

 
Årsredovisning för Kumla kommun för år 2007 

Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har överlämnat årsredovisning för Kumla 
kommun för år 2007.  

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen. 
Kommunstyrelsen  
 Till årsredovisningen har bifogats bokslutsanalyser för 2007 års 

bokslut. 
Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen. 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2008-04-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-04-01 

 
   

 Ks § 42  

 Au § 127 Dnr 2008/78.040 

 
Kallelse till ordinarie bolagsstämma med Kumla Fastighets AB, 
samt årsredovisning och granskningsrapport 

Ärendebeskrivning Styrelsen i Kumla Fastighets AB har i enlighet med bolagsordningen 
tillställt kommunstyrelsen kallelse till ordinarie bolagsstämma med 
tillhörande årsredovisning. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige ger direktiv till kommunens ombud vid bolags-
stämman att fastställa resultat- och balansräkning, godkänna 
styrelsens förslag till disposition av årets resultat, samt bevilja 
styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
  

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2008-04-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-04-01 

 
   

 Ks § 43  

 Au § 128 Dnr 2008/77.040 

 
Kallelse till ordinarie bolagsstämma med Trakaj AB samt årsre-
dovisning  

Ärendebeskrivning Styrelsen i Trakaj AB har i enlighet med bolagsordningen tillställt 
kommunstyrelsen kallelse till ordinarie bolagsstämma med tillhö-
rande årsredovisning. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige ger direktiv till kommunens ombud vid bolags-
stämman att fastställa resultat- och balansräkning, godkänna 
styrelsens förslag till disposition av årets resultat, samt beviljar 
styrelsens ledamot och verkställande direktören ansvarsfrihet. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
  

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2008-04-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-04-01 

 
   

 Ks § 44  

 Au § 129 Dnr 2008/76.040 

 
Kallelse till ordinarie bolagsstämma med Kumla Bostäder AB, 
samt årsredovisning och granskningsrapport 

Ärendebeskrivning Styrelsen i Kumla Bostäder AB har i enlighet med bolagsordningen 
tillställt kommunstyrelsen kallelse till ordinarie bolagsstämma med 
tillhörande årsredovisning. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige ger direktiv till kommunens ombud vid bolags-
stämman att fastställa resultat- och balansräkning, godkänna 
styrelsens förslag till disposition av årets resultat, samt bevilja 
styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
  

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2008-04-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-04-01 

 
   

 Ks § 45  

 Au § 130 Dnr 2008/75.040 

 
Kallelse till ordinarie bolagsstämma med Stadsnät i Kumla AB, 
samt årsredovisning och granskningsrapport 

Ärendebeskrivning Styrelsen i Stadsnät i Kumla AB har i enlighet med bolagsordningen 
tillställt kommunstyrelsen kallelse till ordinarie bolagsstämma med 
tillhörande årsredovisning. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige ger direktiv till kommunens ombud vid bolags-
stämman att fastställa resultat- och balansräkning, godkänna 
styrelsens förslag till disposition av årets resultat, samt beviljar 
styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet.  

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
  

 
 
 
 
 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2008-04-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-04-01 

 
   

 Ks § 46  

 Au § 131 Dnr 2008/43.41 

 
Årsredovisning och revisionsberättelse för Nerikes Brandkår för 
år 2007 

Ärendebeskrivning Kommunalförbundet Nerikes Brandkår har den 14 mars 2008 
inkommit med årsredovisning för år 2007. 

Enligt bestämmelserna i kommunallagen har fullmäktige i respektive 
medlemskommun att besluta om ansvarsfrihet för förbundsdirek-
tionen.  

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen. 

Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet. 
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
  

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2008-04-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-03-18 

 
   

 Ks § 47  

 Au § 110 Dnr 2008/34.026 

 
Hantering av pensionsutbetalningar och ”pensionsfond” för 
pensionsåtagande för intjänandetid före år 1998 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade den 20 oktober 1997, § 73, om en 
handlingsplan för långsiktigt användande av medel för försäljningen 
av aktier i Örebro Energi AB.  

Beslutet innebar bland annat att det skedde en avsättning med 145 
miljoner kronor till en ”pensionsfond” avsedd att finansiera framtida 
pensionsutbetalningar som den pensionsskuld som uppkommit före år 
1998 genererar.  

I handlingsplanen fastslogs också att det var nödvändigt att göra 
uppföljning av fondens utveckling eftersom att förutsättningarna i 
kalkylen förändras över tiden. 

Finanschef Ronny Salomonsson har den 7 mars 2008 inkommit med 
skrivelse om hanteringen av pensionsutbetalningar och ”pensions-
fond” för pensionsåtagande för intjänandetid före år 1998. 

Salomonsson föreslår att fullmäktige beslutar att 
 

1. En avsättning för att finansiera framtida pensionsutbetalningar 
görs till befintlig ”pensionsfond” med ett belopp om 12 
miljoner kronor per år med första avsättning från den 1 januari 
år 2008. 

 
2. Kommunens resultatmål ändras till 2 % av skatteintäkter och 

generella statsbidrag från och med 2009 års budget 
innebärande ett resultat på resultatbudgeten om 16 miljoner 
kronor. 

 
3. Kommunens genomsnittliga investeringar över tiden bör 

uppgå till mellan 45 och 50 miljoner kronor årligen. 
 

4. Uppföljning av ”pensionsfondens” utveckling ska ske 
regelbundet eftersom förutsättningarna kan ändras och 
kalkylerna innehåller vissa osäkerhetsfaktorer som kan 
medföra ändrade ställningstaganden under planerings-
perioden. 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2008-04-09 

  

 
   

 Ks § 47, forts  

 Au § 110, forts Dnr 2008/34.026 

   
Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2008-04-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-03-18 

 
   

 Ks § 48  

 Au § 111 Dnr 2008/45.020 

 
Personalekonomisk redovisning 2007 

Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har sammanställt personalekonomisk 
redovisning för år 2007. 

Arbetsutskottet  
 Personalchef Ulla Lundholm, personalsekreterare Malin Holm och 

rehabiliteringssamordnare Mikael Wennerström föredrar ärendet. 
Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
Kommunstyrelsen  
 Personalchef Ulla Lundholm, personalsekreterare Malin Holm och 

rehabiliteringssamordnare Mikael Wennerström föredrar ärendet. 
Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
  

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2008-04-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-03-18 

 
   

 Ks § 49  

 Au § 112 Dnr 2008/35.100 

 
Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet i Sydnärke – 
förslag till överenskommelse 

Ärendebeskrivning Lag (SFS 2003:1210) om finansiell samordning av 
rehabiliteringsinsatser trädde i kraft den 1 januari 2004. Lagen 
möjliggör för Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommun och 
landsting att bedriva finansiell samordning inom rehabiliterings-
området. Finansiell samordning (Finsam) ska underlätta en effektiv 
resursanvändning. Syftet med Finsam är att den enskilde ska uppnå 
eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete. 

En arbetsgrupp för Finsam Sydnärke har inkommit med ett förslag till 
överenskommelse om finansiell samordning inom rehabiliterings-
området, Samordningsförbundet Sydnärke. 

Sydnärkesgruppen har den 27 februari 2008 diskuterat ärendet och 
respektive kommun har att besluta om deltagande i Finsam. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 4 mars 2008 att ge 
kommunledningskontoret i uppdrag att granska förslag till 
överenskommelse om finansiell samordning inom rehabiliterings-
området, Samordningsförbundet Sydnärke. 

Arbetsutskottet  
 Personalchef Ulla Lundholm informerar. 
Arbetsutskottets beslut Personalchef Ulla Lundholm får i uppdrag att ta kontakt med 

Sydnärkekommunerna för diskussioner kring utformande av 
förbundsordning mm.  

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige beslutar att Kumla kommun blir medlem i 
Finsam.  

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
  

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2008-04-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-04-01 

 
   

 Ks § 50  

 Au § 126 Dnr 2008/72.327 

 
Köp av fastigheten Kumla Byrsta 1:23 

Ärendebeskrivning Köpekontrakt har upprättats där Kumla kommun köper fastigheten 
Kumla Byrsta 1:23. Fastigheten är bebyggd med en lager- och 
verkstadsbyggnad. 

Området bör bli föremål för planering bland annat med hänsyn till att 
Nerikes Brandkår etablerat sig i direkt anslutning till fastigheten. 

Köpesumma 1 300 000 kronor, tillträdesdag den 30 maj 2008. 

Köpekontraktet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige 
godkänner det. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige godkänner köpekontraktet samt anslår 
1 300 000 kronor i investeringsbudgeten för fastighetsköpet. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
  

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2008-04-09 

 
   

   

 Ks § 51 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 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum 

18

  
  
 
  

Kommunstyrelsen 2008-04-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-03-18 

 
   

 Ks § 52  

 Au § 113 Dnr 2008/49.044 

 
Årsredovisning för Stiftelsen Aina och Paul Johanssons fond för 
år 2007 

Ärendebeskrivning Stiftelser som har tillgångar till ett värde överstigande 10 basbelopp 
skall enligt stiftelselagen upprätta årsredovisning. 

Kommunledningskontoret har lämnat förslag till årsredovisning för 
Stiftelsen Aina och Paul Johanssons fond för år 2007. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen godkänner årsredovisningen. 
Kommunstyrelsen  
Förslag Maria Haglund föreslår att socialchef Yvonne Nilsson får i uppdrag 

att beakta om utdelningssumman per bidragstagare kan ökas till nästa 
år. 

Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner årsredovisningen med Haglunds  
tilläggsförslag. 
_____ 
 

  
  
  
  
Expediering Ekonomiavdelningen 
 Yvonne Nilsson 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2008-04-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-03-18 

 
   

 Ks § 53  

 Au § 114 Dnr 2008/48.044 

 
Årsredovisning för Stiftelsen Stig Johanssons minne för år 2007 

Ärendebeskrivning Stiftelser som har tillgångar till ett värde överstigande 10 basbelopp 
skall enligt stiftelselagen upprätta årsredovisning. 

Kommunledningskontoret har lämnat förslag till årsredovisning för 
Stiftelsen Stig Johanssons minne för år 2007. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen godkänner årsredovisningen. 
Kommunstyrelsen  
Förslag Maria Haglund föreslår att socialchef Yvonne Nilsson får i uppdrag 

att beakta om utdelningssumman per bidragstagare kan ökas till nästa 
år. 

Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner årsredovisningen med Haglunds  
tilläggsförslag. 
_____ 
 

  
  
  
  
Expediering Ekonomiavdelningen 
 Yvonne Nilsson 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2008-04-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-03-18 

 
   

 Ks § 54  

 Au § 115 Dnr 2008/50.044 

 
Årsredovisning för Stiftelsen samfond för utdelning till behö-
vande inom Kumla-delen av Kumla kommun år 2007 

Ärendebeskrivning Stiftelser som har tillgångar till ett värde överstigande 10 basbelopp 
skall enligt stiftelselagen upprätta årsredovisning. 

Kommunledningskontoret har lämnat förslag till årsredovisning för 
Stiftelsen samfond för utdelning till behövande inom Kumla-delen av 
Kumla kommun år 2007. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen godkänner årsredovisningen. 
Kommunstyrelsen  
Förslag Maria Haglund föreslår att socialchef Yvonne Nilsson får i uppdrag 

att beakta om utdelningssumman per bidragstagare kan ökas till nästa 
år. 

Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner årsredovisningen med Haglunds  
tilläggsförslag. 
_____ 
 

  
  
  
  
Expediering Ekonomiavdelningen 
 Yvonne Nilsson 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2008-04-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-03-18 

 
   

 Ks § 55  

 Au § 116 Dnr 2008/47.044 

 
Räkenskapssammanställning för år 2007 för kommunens 
stiftelser med tillgångar understigande 10 basbelopp 

Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har upprättat räkenskapssammanställning 
för år 2007 för kommunens stiftelser med tillgångar understigande 10 
basbelopp. 

Dessa är följande: 

Stiftelsen samfond för belöning åt trotjänare, Stiftelsen Ida Petters-
sons minne, Stiftelsen samfond för skolungdom inom Hardemo-delen 
av Kumla kommun, Stiftelsen samfond för skolungdom inom Kumla-
delen av Kumla kommun, Stiftelsen samfond för skolungdom inom 
Ekeby-delen av Kumla kommun, Stiftelsen Hardemo Kyrkskolas 
fond för studieresor, Stiftelsen Gustav Larssons stipendiefond för 
Stene skola, Stiftelsen samfond för utdelning till behövande inom 
Hardemo-delen av Kumla kommun, Stiftelsen samfond för utdelning 
till behövande inom Ekeby-delen av Kumla kommun, Stiftelsen Es-
ters minne, Stiftelsen Karl Larssons minne samt Stiftelsen samfond 
för trivselskapande åtgärder vid Sannaheds ålderdomshem. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen godkänner årsredovisningen. 
Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner årsredovisningen. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Ekonomiavdelningen 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2008-04-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-04-01 

 
   

 Ks § 56  

 Au § 133 Dnr 2008/83 

 
Befolkningsprognos för Kumla kommun 

Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har utarbetat förslag till befolknings-
prognos för Kumla kommun bestående av kommunprognos för peri-
oden 2007-2022 och delområdesprognos för perioden 2007-2013. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen fastställer befolkningsprognosen som riktlinje för 
kommunens planering. 

Kommunstyrelsen  
 Budgetekonom Anders Borg informerar vid sammanträdet. 
Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen fastställer befolkningsprognosen som riktlinje för 

kommunens planering. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Kommunens nämnder + handling 
 Lars Claeson 
 Anders Borg 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2008-04-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-04-01 

 
   

 Ks § 57  

 Au § 132 Dnr 2008/73.328 

 
Försäljning av bostadsrätt, Södra Kungsvägen 14 

Ärendebeskrivning Avtal om överlåtelse av bostadsrätt har upprättats där Kumla 
kommun säljer bostadsrätten lägenhet nr 58-0222-1-43-1. 

Köpesumman är 485 000 kronor, tillträdesdag den 16 juni 2008. 

Avtalet gäller under förutsättning att kommunstyrelsen godkänner 
överlåtelsen. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen godkänner överlåtelsen. 
Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner överlåtelsen. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Tekniska kontoret 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2008-04-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-04-01 

 
   

 Ks § 58  

 Au § 134 Dnr 2008/82.040 

 
Fördelning av överfört resultat från 2007 till år 2008 för 
kommunstyrelsens ansvarsområde 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade den 17 mars 2008, § 32, om 
överföring av budgetavvikelser i bokslut för år 2007 till budget för år 
2008. 

Ekonomichef Johan Hultgren har i skrivelse från den 25 mars 2008 
lämnat förslag till hur överföringen på 514 000 kronor för kommun-
styrelsens område ska fördelas. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen antar förslag till hur överföringen på 
514 000 kronor för kommunstyrelsens område ska fördelas. 

Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen antar förslag till hur överföringen på 
514 000 kronor för kommunstyrelsens område ska fördelas. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Anders Borg, för vidare expediering 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2008-04-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-04-01 

 
   

 Ks § 59  

 Au § 135 Dnr 2008/33.042 

 
Förslag till barnbokslut 2007 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. 

Utredargruppen har i en skrivelse från den 26 mars 2008 
sammanställt förvaltningarnas redovisningar i förslag till barnbokslut 
2007 för Kumla Kommun. 

Arbetsutskottet  
Förslag Annica Eriksson (s) föreslår att utredargruppen får i uppdrag att 

lämna förslag till hur respektive nämnd inför beslut på lämpligt sätt 
ska få veta om och hur ärendet berör barn och ungdomar. 

Vidare föreslår Eriksson att respektive förvaltning får i uppdrag att 
arbeta vidare med att hitta vägar för barn och ungdomar att nå 
inflytande. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen godkänner förslag till barnbokslut 2007 med 
Erikssons tilläggsförslag. 

Kommunstyrelsen  
Förslag Linda Axäng (fp) föreslår att utredargruppen får i uppdrag att 

utvärdera om arbetssättet ger önskad effekt. 
Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner förslag till barnbokslut 2007. 

Utredargruppen får i uppdrag att lämna förslag till hur respektive 
nämnd inför beslut på lämpligt sätt ska få veta om och hur ärendet 
berör barn och ungdomar. 

Utredargruppen får även i uppdrag att utvärdera om arbetssättet ger 
önskad effekt 

Respektive förvaltning får i uppdrag att arbeta vidare med att hitta 
vägar för barn och ungdomar att nå inflytande. 

_____ 
  
  
Expediering Kommunens nämnder  
 Utredargruppen 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2008-04-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-04-01 

 
   

 Ks § 60  

 Au § 136 Dnr 2008/81.002 

 
Förslag till ändring av delegationsordning för kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning På grund av att kommunsekreterare Sara Klerestam slutar sin tjänst 
föreslår kommunledningskontoret att kommunstyrelsen beslutar om 
ändring av delegationsordning för kommunstyrelsen. 

Ändringen innebär att utredningssekreteraren ersätter kommun-
sekreteraren på förekommande ställen i delegationsordningen. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen antar förslag till ändring av delegationsordning för 
kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen antar förslag till ändring av delegationsordning för 
kommunstyrelsen. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Lars Claeson 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum 

27

  
  
 
  

Kommunstyrelsen 2008-04-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-04-08 

 
   

 Ks § 61  

 Au § 149 Dnr 2008/91.022 

 
Tillsättande av tjänst som utredningssekreterare vid miljö- och 
byggnadskontoret 

Ärendebeskrivning Kommundirektör Annika Hallberg och förvaltningschef Kurt Larsson 
föreslår i skrivelse från den 28 mars 2008 att kommunstyrelsen 
beslutar att tillsvidareanställa Caroline Eriksson som 
utredningssekreterare vid miljö- och byggnadskontoret med tillträde 
efter överenskommelse. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar att tillsvidareanställa Caroline Eriksson 
som utredningssekreterare vid miljö- och byggnadskontoret med 
tillträde efter överenskommelse. 

Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att tillsvidareanställa Caroline Eriksson 
som utredningssekreterare vid miljö- och byggnadskontoret med 
tillträde efter överenskommelse. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Caroline Eriksson 
 Personalavdelningen 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum 

28

  
  
 
  

Kommunstyrelsen 2008-04-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-04-08 

 
   

 Ks § 62  

 Au § 150 Dnr 2008/92.044 

 
Inrättande av ungdomsstipendiet Procordia/Kumla kommun 

Ärendebeskrivning Kumla kommun har tidigare delat ut stipendier ur ICA/BOB-stipen-
diefond. 2007 var sista året stipendier delades ut ur denna fond. 

Förslag har upprättats till ”Ungdomsstipendiet Procordia/Kumla 
kommun”. Syftet med stipendiet är att främja kultur- och 
idrottsverksamheten i Kumla samt liknande verksamhet av betydelse 
för samhällets utveckling. 

Stipendier ska enligt förslaget utdelas under 2008 och 2009. 

Kommunledningskontoret föreslår i skrivelse från den 3 april 2008 att 
kommunstyrelsen beslutar att inrätta ungdomsstipendiet 
Procordia/Kumla kommun. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar att inrätta ungdomsstipendiet 
Procordia/Kumla kommun. 

Stipendiesumman är 40 000 kr per år, varav 20 000 kronor från 
Kumla kommun och 20 000 kronor från Procordia.  

Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att inrätta ungdomsstipendiet 
Procordia/Kumla kommun. 

Stipendiesumman är 40 000 kr per år, varav 20 000 kronor från 
Kumla kommun och 20 000 kronor från Procordia. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Lars Claeson, för vidare expediering 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2008-04-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-04-01 

 
   

 Ks § 63  

 Au § 137 Dnr 327/2007.106 

 
Leaderområdet Gränslandet – finansiering 

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”.

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

I enlighet med områdets förslag till finansiering ska respektive 
deltagande kommun årligen betala cirka 34 kronor per 
kommuninvånare.  

För Kumlas del uppgår kostnaden till 159 007 kronor per år. 

Kommunstyrelsen har att besluta om vilket konto som ska belastas. 
Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar att betala medlemsavgiften 

159 007 kronor för år 2008. 

Medlen tas från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter. 
Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att betala medlemsavgiften 

159 007 kronor för år 2007 och 159 007 kronor för år 2008, totalt  
318 014 kronor. 

Medlen tas från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter. 

_____ 
  
  
  
Expediering Joakim Öhrman 
 Anders Borg 
 Leaderområdet ”Gränslandet” 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum 

30

  
  
 
  

Kommunstyrelsen 2008-04-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-04-01 

   

 Ks § 64  

 Au § 138 Dnr 23/2008.106 

 
Leaderområdet Mellansjölandet – finansiering samt nominering 
av deltagare vid årsstämma 

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 13 februari 2008, § 22, att Kumla 
kommun ansluter del av kommunen till leaderområdet 
”Mellansjölandet”. 

Den västra delen av Kumla kommun är tillsammans med 
kommunerna/delar av kommunerna Askersund, Laxå, Degerfors, 
Örebro, Karlskoga, Lekeberg och Hallsberg aktuell för en anslutning 
till leaderområdet Mellansjölandet som är under bildande.  

I enlighet med områdets förslag till finansiering ska respektive 
deltagande kommun årligen betala cirka 20 kronor per 
kommuninvånare.  

För Kumlas del uppgår kostnaden till 43 720 kronor per år. 

Mellansjölandet vill även att kommunen ska gå in med 8 000 kronor 
som ersättning för det arbete som övriga medlemskommuner lagt ner 
under år 2007.  

Kumla kommun har därmed att betala 51 720 kronor för år 2008 samt 
uppstartsinsatser under år 2007.  

Kommunstyrelsen har att besluta om vilket konto som ska belastas. 

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

Förslag till nomineringar presenteras vid sammanträdet. 
Arbetsutskottet  
Förslag Annica Eriksson (s) föreslår att kommunstyrelsen nominerar Anna 

Kajsa Gullberg (s) och Thomas Andersson (s) som den offentliga 
sektorns representanter till Mellansjölandets årsstämma. 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2008-04-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-04-01 

 
   

 Ks § 64 , forts  

 Au § 138, forts  
Förslag, forts Torbjörn Ahlin (c) föreslår att kommunstyrelsen nominerar Per-Arne 

Mårstad som en av den offentliga sektorns representanter till 
Mellansjölandets årsstämma. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar att betala medlemsavgiften 43 720 kronor 
för år 2008 samt 8 000 kronor för uppstartsinsatser under år 2007. 

Medlen tas från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter. 

Kommunstyrelsen nominerar Åke Teljå från Naturskyddsföreningen 
att representera ideell sektor, Anders Eriksson, Farmartjänst, att 
representera privat sektor samt Anna-Kajsa Gullberg (s) och Thomas 
Andersson (s) att representera offentlig sektor. 

Reservationer  Torbjörn Ahlin (c) och Maria Haglund (m) reserverar sig till förmån 
för Ahlins förslag. 

Kommunstyrelsen  
Förslag Torbjörn Ahlin (c) föreslår att kommunstyrelsen nominerar Per-Arne 

Mårstad som en av den offentliga sektorns representanter till 
Mellansjölandets årsstämma. 

Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att betala medlemsavgiften 43 720 kronor 
för år 2008 samt 8 000 kronor för uppstartsinsatser under år 2007. 

Medlen tas från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter. 

Kommunstyrelsen nominerar Åke Teljå från Naturskyddsföreningen 
att representera ideell sektor, Anders Eriksson, Farmartjänst, att 
representera privat sektor samt Anna-Kajsa Gullberg (s) och Thomas 
Andersson (s) att representera offentlig sektor. 

Reservationer Torbjörn Ahlin (c), Maria Haglund (m), Mats Hellgren (m), Per Holm 
(kd) och Linda Axäng (fp) reserverar sig till förmån för Ahlins 
förslag. 

______ 
  
  
  
Expediering Joakim Öhrman 
 Anders Borg 
 Leaderområdet ” Mellansjölandet” 
 Respektive vald 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2008-04-09 

  

 
   

 Ks § 65  

   

 
Informationsmöte om undersökningstillstånd enligt minerallagen 

Ärendebeskrivning Kumla kommun har överklagat beslut om undersökningstillstånd 
enligt minerallagen för områdena Östanfalla och Lindhult samt ett 
område i Kvarntorp. Ärendena har överklagats till kammarrätten 
respektive regeringsrätten. 

De boende i de berörda områdena har framfört sin oro för hur deras 
mark och egna brunnar kan komma att påverkas av prospektering och 
eventuell provborrning. 

Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen är enig om att ta kontakt med Hallsbergs kommun 
och föreslå att kommunerna tillsammans inbjuder till ett öppet 
informationsmöte för de boende i områdena samt andra intresserade. 

Vid mötet ska representanter från kommunerna informera om hur 
kommunerna har agerat i ärendet samt miljöexperter redogöra för 
vilka effekter prospektering och eventuell provborrning kan få för 
områdena. 

_____ 
  
  
  
Expediering Dan-Åke Moberg 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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