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Kommunstyrelsen 2008-05-07 

 
   

   

 Ks § 66  

 
Anmälan av arbetsutskottets protokoll 

Ärendebeskrivning Anmäles beslut genom protokoll från kommunstyrelsens arbetsut-
skott den 1 och 8 april 2008 samt från gymnasieutskottet den 
31 mars. 

_____ 
  

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2008-05-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-04-08 

 
   

 Ks § 67  

 Au § 146 Dnr 409/2007.430 

 
Medborgarförslag om Kumla kommuns ansvar för miljön och 
klimathotet 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 17 december 2007, § 164, ett 
medborgarförslag om Kumla kommuns ansvar för miljön och 
klimathotet. 

I medborgarförslaget föreslås att Kumla kommun ska ta ytterligare 
ansvar vad det gäller arbetet för miljön och framför allt klimathotet. 

Bland annat föreslås att kommunen ser över sina byggnader för att se 
om uppvärmning går att göra på ett sådant sätt att det sparar vårt 
klimat så mycket som möjligt. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 8 januari 2008, § 15, 
att ge miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att lämna förslag till 
yttrande. 

Miljöchef Peter Eriksson har den 25 februari 2008 lämnat förslag till 
yttrande. 

Av yttrandet framgår bland annat att kommunfullmäktige i juni 2007 
antagit både ett miljöprogram och en klimatstrategi. Det framgår 
också av yttrandet att åtgärder i enlighet med klimatstrategin har 
inletts. 

Peter Eriksson föreslår att miljö- och byggnadsnämnden antar 
yttrandet och föreslår att även fullmäktige antar yttrandet och att 
medborgarförslaget därmed ska anses besvarat. 

Miljö- och byggnadsnämnden har den 18  mars 2008, § 22, antagit 
yttrandet och föreslagit att även fullmäktige antar yttrandet och att 
medborgarförslaget därmed ska anses besvarat. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar yttrandet och medborgarförslaget ska 
därmed anses besvarat. 

Kommunstyrelsen  
Förslag Elisabeth Berglund (v) föreslår att kommunfullmäktige antar 

yttrandet med en kompletterande mening som lyder  ”Kumla 
kommun uppskattar att medborgare intresserar sig för miljöfrågor och 
bidrar till att ”miljötänkandet” sprider sig inom kommunen” och 
därmed ska medborgarförslaget anses besvarat. 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2008-05-07 

  

 
   

 Ks § 67, forts  

   
Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige antar yttrandet med en kompletterande mening 

som lyder ”Kumla kommun uppskattar att medborgare intresserar sig 
för miljöfrågor och bidrar till att ”miljötänkandet” sprider sig inom 
kommunen” och därmed ska medborgarförslaget anses besvarat. 

  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2008-05-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-04-22 

 
   

 Ks § 68  

 Au § 154 Dnr 2008/114.260 

 
Medborgarförslag om avstängning av väg intill lekplats 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 15 oktober 2007, § 137, ett 
medborgarförslag om avstängning av väg intill lekplats på 
Stenmursgatan i Hällabrottet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 30 oktober 2007, 
§ 357, att ge tekniska kontoret i uppdrag att lämna förslag till 
yttrande. 

Teknisk chef Marianne Christiansen och utredningssekreterare 
Joakim Öhrman har i skrivelse från den 9 april 2008 lämnat förslag 
till yttrande. 

Av yttrandet framgår att det inte är aktuellt att stänga den mindre väg 
som förbinder Stenmursgatan och lekplatsen, däremot är det enligt 
yttrandet rimligt att stänga av stigen som sträcker sig från lekplatsen 
till Åkarevägen / Kantgatan och erbjuda annan färdväg. 

Christiansen och Öhrman föreslår att kommunfullmäktige antar 
yttrandet och att medborgarförslaget därmed anses besvarat. 

Arbetsutskottet  
Förslag Annica Eriksson (s) föreslår att tekniska kontoret utöver vad som 

framgår av yttrandet även sätter upp hinder in mot lekplatsen för att 
förhindra fordon att köra in och ut på lekplatsområdet. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar yttrandet och medborgarförslaget anses 
därmed besvarat samt enligt Erikssons tilläggsförslag. 

Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige antar yttrandet med Erikssons tilläggsförslag 
och medborgarförslaget anses därmed besvarat.  

  
  
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2008-05-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-04-29 

 
   

 Ks § 69  

 Au § 165 Dnr 422/2007.622 

 
Lennart Eriksson och Katarina Hanssons motion om riktlinjer 
för måltidsverksamheten 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 17 december 2007, § 168, en 
motion från Lennart Eriksson (s) och Katarina Hansson (s) om 
riktlinjer för måltidsverksamheten. 

I motionen föreslår de att 

1. det arbetas fram riktlinjer för Kumla kommuns måltidsverksamhet 
och att det ska ske i samverkan med samhällsmedicin, samt 

2. år 2010 ska 25 % av maten i Kumla kommun vara närproducerad 
och ekologisk. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 8 januari 2008, § 19, 
att ge kommunledningskontoret i uppdrag att lämna förslag till 
yttrande. 

Folkhälsopedagog Christina Lundin har i skrivelse från den 
18 april 2008 lämnat förslag till yttrande. 

Av yttrandet framgår bland annat att det övergripande dokument som 
motionen efterlyser är rimligt att presentera under 2009. 

Vidare framgår att det behövs utökade ekonomiska anslag för att 
standarden på den kost som serveras inte ska sänkas eftersom 
ekologiska produkter är dyrare. 

Christina Lundin föreslår att kommunfullmäktige antar yttrandet och 
att motionen därmed anses besvarad. 

Arbetsutskottet  
Förslag Dan-Åke Moberg (s) föreslår att kommunfullmäktige bifaller 

motionen vars innehåll ska följas upp två gånger per år. 

Maria Haglund (m) föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen 
med ändringen att år 2010 ska 25 % av maten i Kumla kommun vara 
närproducerad och/eller ekologisk. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige bifaller motionen vars innehåll ska följas upp 
två gånger per år med ändringen att år 2010 ska 25 % av maten i 
Kumla kommun vara närproducerad och/eller ekologisk. 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2008-05-07 

  

 
   

 Ks § 69, forts  

   
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2008-05-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-04-29 

 
   

 Ks § 70  

 Au § 166 Dnr 225/2006.730 

 
Annica Erikssons och Sölve Perssons motion angående hemtjänst 
utan biståndsbedömning för personer 80 år och äldre 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 21 augusti 2006, § 87, en 
motion från Annica Eriksson (s) och Sölve Persson (s) om hemtjänst 
utan biståndsbedömning för personer 80 år och äldre. 

I motionen föreslås fullmäktige besluta att socialnämnden får i upp-
drag att utforma ett förslag där antalet timmar/vecka fastställs. Inne-
hållet avgör den äldre. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 29 augusti 2006, 
§ 241, att ge socialnämnden i uppdrag att lämna förslag till yttrande. 

Utredningssekreterare Albin Lindström har i skrivelse från den 
18 mars 2008 lämnat förslag till yttrande. 

Av yttrandet framgår bland annat att en förutsättning för den modell 
som föreslås i motionen är en översyn och förändring av riktlinjerna 
för biståndsbedömningen. En sådan översyn kommer att genomföras 
under 2008. 

Socialförvaltningen har även arbetat fram ett förslag till en 
servicetjänst enligt lagen (2006:492) om kommunal befogenhet att 
tillhandahålla servicetjänster för äldre. 

Tjänsterna som kan utföras är avsedda att förebygga skador, 
olycksfall och ohälsa. Exempel på tjänster som ingår i servicetjänsten 
är byte av glödlampor, tunga lyft, städ av vind och källare med mera. 

Albin Lindström föreslår att socialnämnden antar yttrandet, att 
motionen därmed är besvarad och att nämnden föreslår 
kommunfullmäktige att anta yttrandet och att motionen därmed är 
besvarad. 

Socialnämnden har den 1 april 2008, § 22, beslutat anta yttrandet 
samt föreslå att kommunfullmäktige antar yttrandet och att motionen 
därmed är besvarad. 

  
 
 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2008-05-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-04-29 

 
   

 Ks § 70,  forts   

 Au § 166, forts  
Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar yttrandet och motionen anses därmed 

besvarad. 

Socialförvaltningen får i uppdrag att i samråd med  
Arbetsmarknadsenheten utarbeta rutiner för hur fixartjänsten ska  
fungera. Samråd ska även ske med Väntjänsten. 

Kommunstyrelsen  
Förslag Dan-Åke Moberg (s) föreslår att tjänsten ska benämnas servicetjänst 

istället för fixartjänst. 
Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige antar yttrandet och motionen anses därmed 

besvarad. 

Socialförvaltningen får i uppdrag att i samråd med  
Arbetsmarknadsenheten utarbeta rutiner för hur servicetjänsten ska  
fungera. Samråd ska även ske med Väntjänsten. 

  

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2008-05-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-04-29 

 
   

 Ks § 71  

 Au § 167 Dnr 225/2006.730 

 
Per Holms m fl motion angående kommunal fixartjänst 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 19 juni 2006, § 80, en motion 
från Per Holm (kd) m fl om kommunal fixartjänst. 

I motionen föreslås fullmäktige besluta att Kumla kommun inrättar en 
tjänst eller service i likhet med exempel som tas upp i motionen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 22 augusti 2006, 
§ 230, att ge socialnämnden i uppdrag att lämna förslag till yttrande. 

Utredningssekreterare Albin Lindström har i skrivelse från den 
18 mars 2008 lämnat förslag till yttrande. 

Av yttrandet framgår bland annat att socialförvaltningen arbetat fram 
ett förslag till en servicetjänst enligt lagen (2006:492) om kommunal 
befogenhet att tillhandahålla servicetjänster för äldre. 

Tjänsterna som ”fixaren” skulle utföra är avsedda att förebygga 
skador, olycksfall och ohälsa. Exempel på tjänster som ingår i 
servicetjänsten är byte av glödlampor, tunga lyft, städ av vind och 
källare med mera. 

Albin Lindström föreslår att socialnämnden antar yttrandet, att 
motionen därmed är besvarad och att nämnden föreslår 
kommunfullmäktige att anta yttrandet och att motionen därmed är 
besvarad. 

Socialnämnden har den 1 april 2008, § 23, beslutat anta yttrandet 
samt föreslå att kommunfullmäktige antar yttrandet och att motionen 
därmed är besvarad. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar yttrandet och motionen anses därmed 
besvarad. 

Socialförvaltningen får i uppdrag att i samråd med  
Arbetsmarknadsenheten utarbeta rutiner för hur fixartjänsten ska  
fungera.  Samråd ska även ske med Väntjänsten. 

Kommunstyrelsen  
Förslag Dan-Åke Moberg (s) föreslår att tjänsten ska benämnas servicetjänst 

istället för fixartjänst. 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2008-05-07 

  

 
   

 Ks § 71, forts  

   
Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige antar yttrandet och motionen anses därmed 

besvarad. 

Socialförvaltningen får i uppdrag att i samråd med  
Arbetsmarknadsenheten utarbeta rutiner för hur servicetjänsten ska  
fungera. Samråd ska även ske med Väntjänsten. 

  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2008-05-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-04-08 

 
   

 Ks § 72  

 Au § 147 Dnr 2008/71.650 

 
Förslag till ändring av regler och avgiftstaxa för förskoleverk-
samhet och skolbarnsomsorg i Kumla kommun 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade den 20 oktober 2003, § 65, om regler 
och avgiftstaxa för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Kumla 
kommun. 

Enligt nuvarande regler finns olika bestämmelser dels för barn till 
föräldralediga och arbetslösa, dels för barn som är berättigade till 
allmän förskola. 

För att nå ökad samstämmighet för dessa tre kategorier föreslår 
utredningssekreterare Anders Andersson i skrivelse från den 
5 mars 2008 att fullmäktige beslutar om ändringar i ”Regler och 
avgiftstaxa för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Kumla 
kommun”. 

Barn- och utbildningsnämnden har den 11 mars 2008, § 24, beslutat 
att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till ändring av regler 
och avgiftstaxa för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Kumla 
kommun. 

Reglerna föreslås börja gälla från och med 1 juli 2008. 
Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar förslag till ändring av regler och 

avgiftstaxa för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Kumla 
kommun. 

Reglerna gäller från och med 1 juli 2008. 
Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige antar förslag till ändring av regler och 

avgiftstaxa för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Kumla 
kommun. 

Reglerna gäller från och med 1 juli 2008. 
  

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum 

13

  
  
 
  

Kommunstyrelsen 2008-05-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-04-22 

 
   

 Ks § 73  

 Au § 156 Dnr 2008/88.042 

 
Årsredovisning och revisionsberättelse för Sydnärkes Utbild-
ningsförbund för år 2007 

Ärendebeskrivning Kommunalförbundet Sydnärkes Utbildningsförbund har den 4 
april 2008 inkommit med årsredovisning för år 2007.  

Revisorerna har den 4 april 2008 inkommit med revisionsberättelse 
för år 2007. 

Enligt bestämmelserna i kommunallagens 9 kap, §§ 16 och 20, har 
fullmäktige i respektive medlemskommun att besluta om ansvars-
frihet för förbundsdirektionen. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen. 

Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet. 
Kommunstyrelsen  
Förslag Dan-Åke Moberg (s) föreslår att Kumla kommun i egenskap av 

medlem i förbundet under år 2007 begär att få ut sin del av  
överskottet. 

Kommunfullmäktige föreslås godkänna årsredovisningen i övriga 
delar. 

Torbjörn Ahlin (c) yrkar bifall till Mobergs förslag. 
Kommunstyrelsens förslag Kumla kommun begär i egenskap av medlem i förbundet under år 

2007 att få ut sin del av överskottet. 

Kommunfullmäktige föreslås godkänna årsredovisningen i övriga 
delar. 

Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet. 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2008-05-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-04-08 

 
   

 Ks § 74  

 Au § 148 Dnr 2008/67.042 

 
Årsredovisning och revisionsberättelse gällande år 2007 för 
Stiftelsen Nygårdshemmet 

Ärendebeskrivning Stiftelsen Nygårdshemmet har i skrivelse från den 26 mars 2008 
överlämnat årsredovisning och revisionsberättelse för år 2007. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen och revisionsbe-
rättelsen. 

Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen och revisionsbe-
rättelsen. 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2008-05-07 

 
   

   

 Ks § 75 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 

16

  
  
 
  

Kommunstyrelsen 2008-05-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-04-22 

 
   

 Ks § 76  

 Au § 155 Dnr 2008/111.002 

 
Förslag till ändring av arbetsordning för kommunfullmäktige 

Ärendebeskrivning Från och med den 1 juli 2007 är det genom en ändring i 
kommunallagen möjligt för kommunfullmäktige att ”överlåta till 
styrelsen eller annan nämnd att besluta i ett ärende som väckts genom 
medborgarförslag”. 

Kommunledningskontoret föreslår i skrivelse från den 16 april 2008 
att fullmäktige beslutar om ändringar i arbetsordning för 
kommunfullmäktige för att möjliggöra för fullmäktige att överlåta 
beslutanderätten i ett ärende som väckts genom medborgarförslag till 
styrelsen eller annan nämnd. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige beslutar om ändringar i arbetsordning för 
kommunfullmäktige för att möjliggöra för fullmäktige att överlåta 
beslutanderätten i ett ärende som väckts genom medborgarförslag till 
styrelsen eller annan nämnd. 

Inkomna medborgarförslag ska sändas med utskicket till fullmäktige, 
därefter inkomna medborgarförslag ska inte delas inte ut direkt på 
mötet utan behandlas på kommande fullmäktige. 

Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att inte föreslå fullmäktige att ändra 
arbetsordning för fullmäktige. 

Fullmäktige kommer därmed att fortsätta att besluta i ärenden som 
väckts genom medborgarförslag. 
_____ 
 
 

  
  
  
  
Expediering Kommunledningskontoret 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2008-05-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-04-22 

 
   

 Ks § 77  

 Au § 157 Dnr 2008/113.328 

 
Försäljning av fastigheterna Västra Parken 25 och 26, Västra 
Parken 2 / Fabriksgatan 15 

Ärendebeskrivning Köpekontrakt har upprättats där Kumla kommun säljer fastigheterna 
Kumla Västra Parken 25 och 26, med adress Västra Parken 2 / 
Fabriksgatan 15, till Torbjörn och Marita Marklund. 

Köpesumman är 475 000 kronor. 

Köpekontraktet gäller under förutsättning att det godkänns av 
kommunstyrelsen. 

Näringslivsdirektör Thage Arvidsson och markhandläggare Linda 
Svensson föreslår i skrivelse från den 8 april 2008 att 
kommunstyrelsen godkänner köpekontraktet samt beslutar om att i 
investeringsbudgeten för kommunstyrelsen budgetera en inkomst om 
475 000 kronor för denna försäljning. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen godkänner köpekontraktet samt beslutar om att i 
investeringsbudgeten för kommunstyrelsen budgetera en inkomst om 
475 000 kronor för denna försäljning. 

Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner köpekontraktet samt beslutar om att i 
investeringsbudgeten för kommunstyrelsen budgetera en inkomst om 
475 000 kronor för denna försäljning. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Tekniska kontoret 
 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2008-05-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-04-29 

 
   

 Ks § 78  

 Au § 168 Dnr 2008/141.320 

 
Priser på småhustomter i Skogstorp, etapp 3 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade den 23 februari 2004, § 10 att kom-
munstyrelsen fastställer priset på tomter för småhus. 

Prisgrupperna inom ett exploateringsområde skall uppgå till maximalt 
fem olika nivåer. Prisintervallet för år 2004 skall vara 75 000 kronor 
till 150 000 kronor. Prisnivåerna justeras årligen med hänsyn tagen 
till den allmänna prisutvecklingen.  

Teknisk chef Marianne Christiansen och markhandläggare Linda 
Svensson föreslår i skrivelse från den 23 april 2008, att tomterna i 
Skogstorp etapp 3, delas upp i fyra prisgrupper inom prisintervallet  
110 000 kr till 140 000 kr. 

Priserna gäller under förutsättning att den geotekniska undersök-
ningen inte medför betydande svårighet för grundläggning av bygg-
nad. Om sådan svårighet föreligger bör eventuellt tomtpriserna om-
prövas. 

Marianne Christiansen och Linda Svensson föreslår att kommunsty-
relsen beslutar att godkänna priserna på småhustomterna i Skogstorp, 
etapp 3. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen godkänner priserna på småhustomterna i 
Skogstorp, etapp 3. 

Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner priserna på småhustomterna i 
Skogstorp, etapp 3. 
_____ 

  
  
  
  
Expediering Tekniska kontoret 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2008-05-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-04-29 

 Ks § 79  

 Au § 169 Dnr 2008/142.022 

 
Ställföreträdare förvaltningschef / chef 

Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen ansvarar för den samlade personalpolitiken för i 
kommunen anställd personal. I kommunstyrelsens uppdrag ingår 
bland annat att tillsätta förvaltningschefer samt ställföreträdare för 
dessa. 
Kommundirektör Annika Hallberg föreslår i skrivelse från den 
17 april 2008 att kommunstyrelsen beslutar att utse ställföreträdande 
chefer på kommunens förvaltningar. 

Arbetsutskottet  
Ärendebeskrivning Kommundirektör Annika Hallberg presenterar reviderat förslag med 

ändringen att kommunstyrelsen utser avdelningschef Gertrud Åstrand 
till ställföreträdande kultur- och fritidschef.  

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget samt enligt Hallbergs 
ändring. 

Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att utse följande ställföreträdande chefer 
på kommunens förvaltningar: 

Förvaltningschef / chef Ställföreträdande

Kommundirektör  
Annika Hallberg 

Finanschef  
Ronny Salomonsson 

Teknisk chef  
Marianne Christiansen 

Planeringsingenjör  
Bertil Ringqvist 

Kommunfastighetschef 
Tillförordnad Jan Öholm 

Fastighetsingenjör 
Paula Spång 

Kultur- och fritidschef 
Lennart Mehle 

Områdeschef 
Gertrud Åstrand 

Barn- och utbildningschef 
Leif Lindström 

Områdeschef 
Rolf Östman 

Socialchef 
Yvonne Nilsson 

Avdelningschef 
Birgitta Johannesson 

Miljö- och byggnadschef 
Kurt Larsson 

Arkitekt 
Per Flodström 

_____ 
 

 
 

Expediering Förvaltningscheferna 
 Resp. utsedd ställföreträdare 
 Samtliga nämnder 
 Personalavdelningen 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2008-05-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-04-29 

   

 Ks § 80  

 Au § 170 Dnr 23/2008.106 

 
Leaderområdet Mellansjölandet – komplettering av 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.  

Kommunstyrelsen har 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.

Kommunstyrelsen beslutade den 9 april 2008, § 64, att nominera 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. 

Utredningssekreterare Joakim Öhrman föreslår i skrivelse från den 29 
april 2008 att kommunstyrelsen nominerar Sture Johansson från 
Studiefrämjandet som den andra representanten från ideell sektor. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen nominerar Sture Johansson från Studiefrämjandet 
som den andra representanten från ideell sektor. 

Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen nominerar Sture Johansson från Studiefrämjandet 
som den andra representanten från ideell sektor. 

_____ 
  
Expedieing Leaderområdet ” Mellansjölandet” 
 Sture Johansson 
 Joakim Öhrman 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2008-05-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-04-22 

 
   

 Ks § 81  

 Au § 158 Dnr 2008/110.002 

 
Förslag till ändring av delegationsordning för kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning Den 1 mars 2008 trädde en ny lag (2007:1455) om detaljhandel med 
nikotinläkemedel i kraft. Enligt lagen blir det tillåtet även för andra 
verksamhetsutövare än Apoteket att bedriva handel med 
nikotinläkemedel. 

För att näringsidkare ska få bedriva detaljhandel med 
nikotinläkemedel krävs att anmälan gjorts till den kommun där 
handeln ska bedrivas. Kommunen ska snarast underrätta 
Läkemedelsverket när en anmälan har inkommit. 

Kommunen ska bedriva kontroll och tillsyn enligt lagen. 

Den kontroll som kommunerna ska utöva kan till exempel bestå av 
tillsynsbesök på försäljningsstället, genom att egenkontrollprogram 
begärs in eller genom inköp för att granska efterlevnaden av den 
gällande åldersgränsen. 

Kommunledningskontoret föreslår i skrivelse från den 17 april 2008 
att kommunstyrelsen beslutar om ändring i delegationsordning för 
kommunstyrelsen så att ansvaret för den kommunala kontrollen enligt 
lag (2007:1455) om detaljhandel med nikotinläkemedel  delegeras till 
kommunens alkoholhandläggare. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar om ändring i delegationsordning för 
kommunstyrelsen så att ansvaret för den kommunala kontrollen enligt 
lag (2007:1455) om detaljhandel med nikotinläkemedel  delegeras till 
kommunens alkoholhandläggare. 

Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar om ändring i delegationsordning för 
kommunstyrelsen så att ansvaret för den kommunala kontrollen enligt 
lag (2007:1455) om detaljhandel med nikotinläkemedel  delegeras till 
kommunens alkoholhandläggare. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Patrik Germer 
 Ann Lagerlöf  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2008-05-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-04-22 

 
   

 Ks § 82  

 Au § 159 Dnr 2008/112.011 

 
Produktionsmål för kommunledningskontoret 

Ärendebeskrivning Vikarierande kommunsekreterare Caroline Eriksson har i skrivelse 
från den 3 april 2008 sammanställt kommunledningskontorets 
produktionsmål för 2008. 

Produktionsmålen har utarbetats av personalen utifrån de inriktnings- 
och effektmål fullmäktige beslutat om. 

Arbetsutskottets förslag 
 

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

_____ 
 

  
  
  
  
Expediering Kommunledningskontoret 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2008-05-07 

 
   

   

 Ks § 83 Dnr 2008/92.044 

 
Utdelning ur ungdomsstipendiet Procordia/Kumla kommun 

Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen har att årligen besluta om utdelning ur 
ungdomsstipendiet Procordia/Kumla kommun efter förslag från 
kulturpriskommittén.  

Utdelningen ska ske under 2008 och 2009. 
Kommunstyrelsens beslut Stipendier för år 2008 delas ut till 8 ungdomar. 

Stipendier för 2008 på 4 000 kronor delas ut till: 

- Sara Fogelqvist, för utveckling inom fotboll 

- Emma Fogelqvist, för utveckling inom fotboll 

- Jaqueline Nähl, för utveckling inom fotboll 

- Jannike Svedin, för utveckling inom fotboll 

Stipendier för 2008 på 6 000 kronor delas ut till: 

- Alexander Karlsson, för utveckling inom bowling 

- Axel Frisén, för utveckling inom stavhopp 

- Andreas Grönkvist, för utveckling inom golf 

- Sara Pettersson, för utveckling inom motocross 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Gertrud Åstrand, för vidare expediering 
 
 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2008-05-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 

 
   

 Ks § 84  

 Au § 182 Dnr 2008/148.022 

 
Tillsättande av tjänst som teknisk chef 

Ärendebeskrivning Till befattningen som teknisk chef  hade vid ansökningstidens slut 
inkommit 13 ansökningar. 

Kommundirektör Annika Hallberg föreslår i skrivelse från den 5 maj 
2008 att kommunstyrelsen beslutar att tillsvidareanställa Per Halldin, 
680122,  som ny teknisk chef med tillträde enligt överenskommelse. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar att tillsvidareanställa Per Halldin som 
teknisk chef. 

Tillträde enligt överenskommelse. 
Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att tillsvidareanställa Per Halldin som 

teknisk chef. 

Tillträde enligt överenskommelse. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Per Halldin 
 Tekniska kontoret 
 Personalavdelningen 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum 

25

  
  
  
  

Kommunstyrelsen 2008-05-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 

 
   

 Ks § 85  

 Au § 183 Dnr 2008/149.022 

 
Tillsättande av tjänst som kommunsekreterare 

Ärendebeskrivning Till befattningen som kommunsekreterare vid kommun-
ledningskontorets kansli hade vid ansökningstiden slut inkommit 29 
ansökningar. 

Kommundirektör Annika Hallberg föreslår i skrivelse från den 5 maj 
2008 att kommunstyrelsen beslutar att tillsvidareanställa Jenny 
Gustavsson Rylander, 721016-6620, som kommunsekreterare vid 
kommunledningskontorets kansli med tillträde enligt överens-
kommelse. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar att tillsvidareanställa Jenny Gustavsson 
Rylander, 721016-6620, som kommunsekreterare vid kommun-
ledningskontorets kansli.  

Tillträde enligt överenskommelse. 
Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att tillsvidareanställa Jenny Gustavsson 

Rylander, 721016-6620, som kommunsekreterare vid kommun-
ledningskontorets kansli.  

Tillträde enligt överenskommelse. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Jenny Gustavsson Rylander 
 Personalavdelningen 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2008-05-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 

 
   

 Ks § 86  

 Au § 184 Dnr 2008/147.022 

 
Tillsättande av tjänst som utredningssekreterare vid tekniska 
kontoret 

Ärendebeskrivning Till befattningen som utredningssekreterare vid tekniska kontoret 
hade vid ansökningstiden slut inkommit en ansökan. 

Kommundirektör Annika Hallberg och teknisk chef Marianne 
Christiansen föreslår i skrivelse från den 5 maj 2008 att 
kommunstyrelsen beslutar att tillsvidareanställa Joakim Öhrman, 
810223-6711, som utredningssekreterare vid tekniska kontoret med 
tillträde enligt överenskommelse. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar att tillsvidareanställa Joakim Öhrman som 
utredningssekreterare vid tekniska kontoret.  

Tillträde enligt överenskommelse. 
Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att tillsvidareanställa Joakim Öhrman, 

810223-6711, som utredningssekreterare vid tekniska kontoret.  

Tillträde enligt överenskommelse. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Joakim Öhrman 
 Personalavdelningen 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2008-05-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-04-22 

 
   

 Ks § 87  

 Au § 160 Dnr 2008/109.011 

 
Rutiner för utskick av kallelser och handlingar till 
förtroendevalda  

Ärendebeskrivning Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 16 januari 2007, § 9, 
att ge kommunledningskontoret i uppdrag att utföra 
utredningsuppdrag gällande bland annat ändrad hantering av rutiner 
för utskick av kallelser och handlingar till förtroendevalda. 

Ett sätt att distribuera kallelse och handlingar är att göra det via en så 
kallad förtroendemannaportal i kommunens dokument- och 
ärendehanteringssystem W3D3. 

För ett fungerande utskick via W3D3 krävs att de förtroendevalda har 
tillgång till dator. IT-avdelningen förespråkar att detta sker via så 
kallade tunna klienter. En tunn klient är en PC med begränsat 
användningsområde som kopplas upp mot en central server. 

Vikarierande kommunsekreterare Caroline Eriksson och IT-chef 
René Strobl föreslår i skrivelse från den 3 april 2008 att 
kommunledningskontoret får i uppdrag att fortsätta utreda 
möjligheterna till alternativa utskick genom att under hösten 2008 
testa portalen i W3D3 genom så kallade tunna klienter.  

Eriksson och Strobl föreslår också att kommunstyrelsen används som 
försöksnämnd. 

Arbetsutskottet Caroline Eriksson och René Strobl informerar vid sammanträdet. 
Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet avger inget förslag till beslut. 
Kommunstyrelsen  
Ärendebeskrivning Vikarierande kommunsekreterare Caroline Eriksson och IT-chef 

René Strobl informerar vid sammanträdet. 
  

 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2008-05-07 

 
   

   

 Ks § 87, forts  
  
  
Kommunstyrelsens beslut Kommunledningskontoret får i uppdrag att fortsätta utreda 

möjligheterna till alternativa utskick, bland annat genom att under 
hösten 2008 testa portalen i W3D3 genom så kallade tunna klienter 
bland de ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen som anmäler sitt 
intresse för försöket. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering René Strobl 
 Caroline Eriksson 
 Albin Lindström 
 Kommunledningskontoret 
 
 
 
 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2008-05-07 

 
   

   

 Ks § 88  

 
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 2008-05-07 

 
   

   

 Ks § 89  

 
Information om nytt dokument- och ärendehanteringssystem 

Ärendebeskrivning Utredningssekreterare Lena Larsson informerar om och visar 
kommunens nya dokument- och ärendehanteringssystem. 

_____ 
  
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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