
KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 2008-09-03 
  
  
Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 3 september 2008, 
 klockan 17.00 – 18.10 
 
 
Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Jan Engman (c), tjg ers 
 Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) 
 Stefan Svensson (s), tjg ers Linda Axäng (fp) 
 Katarina Hansson (s) Maria Haglund (m) 
 Björn Eriksson (s) Mats Hellgren (m), tjg ers § 125  
 Carl-Gustav Thunström (s) Åsa Häggström (v) 
 Sten Persson (s), tjg ers Mats Gunnarsson (mp) tjg ers §§ 98, 
  108-124  
   
Närvarande, ej tjg es Mats Hellgren (m) §§ 98, 108-124  
 
 
Övriga Lars Claeson, sekr Jenny Gustavsson Rylander 
 Annika Hallberg Mikael Calmestig § 125 
 Ulla Lundholm Rolf Östman § 125 
 Johan Hultgren  
 
Justerare Maria Haglund 
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 Lars Claeson  
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 Dan-Åke Moberg 
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 Maria Haglund 
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Underskrift ...................................................... 
 Lars Claeson 
 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2008-09-03 

 
   

   

 Ks § 108  

 
Anmälan av arbetsutskottets och gymnasieutskottets protokoll 

Ärendebeskrivning Anmäles beslut genom protokoll från kommunstyrelsens arbetsut-
skott den 27 maj, 3, 17 och 24 juni samt från den 11 augusti och från 
gymnasieutskottet den 2 och 23 juni samt från den 18 augusti. 

_____ 
  
 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2008-09-03 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-17 

 
   

 Ks § 109  

 Au § 230 Dnr 2008/057.439 

 
Medborgarförslag om att omklädnings- och tvagningsbyggna-
derna vid Djupadalsbadet byggs om till vandrarhem 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 21 april 2008, § 54, ett 
medborgarförslag om att bygga om omklädnings- och 
tvagningsbyggnaderna vid Djupadalsbadet till vandrarhem, när det 
nya badhuset / simhallen byggs vid Djupadalsbadet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 6 maj 2008, § 190, att 
ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att lämna förslag till 
yttrande. 

Utredningssekreterare Carita Ehrstedt har den 7 maj 2008 lämnat 
förslag till yttrande. 

Av yttrandet framgår bland annat att när projekteringsarbetet för det 
nya utomhusbadet är slutfört kommer tänkbara användningsområden 
för de nuvarande omklädningsrummen att tas upp till diskussion. 

Kultur- och fritidsnämnden har den 22 maj 2008, § 35, beslutat 
godkänna yttrandet samt föreslå att kommunfullmäktige antar 
yttrandet och att motionen därmed ska anses besvarad. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar yttrandet och medborgarförslaget anses 
därmed besvarat. 

Kommunstyrelsen  
Förslag Åsa Häggström (v) föreslår att det i yttrandet ska finnas en skrivning 

om att ”även detta förslag ska tas med i diskussionen” när det handlar 
om tänkbara användningsområden för de nuvarande 
omklädningsrummen. 

Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige antar yttrandet och medborgarförslaget anses 
därmed besvarat. 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2008-09-03 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-24 

 
   

 Ks § 110  

 Au § 242 Dnr 337/2007.339 

 
Medborgarförslag om djurkyrkogård 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 15 oktober 2007, § 137, ett 
medborgarförslag från GunnBritt Solberg om djurkyrkogård i Kumla 
Kommun. 

Arbetsutskottet beslutade den 30 oktober 2007, § 358, att ge miljö- 
och byggnadsnämnden i uppdrag att lämna förslag till yttrande.  

Utredningssekreterare Caroline Eriksson har den 22 maj 2008 
inkommit med förslag till yttrande.  

Av förslaget framgår bland annat att en djurkyrkogård tar stor plats 
och kräver ett fritt läge eftersom hänsyn måste tas till både 
grundvatten och närhet till andra fastigheter. Eriksson anser att det 
inte är lämpligt att anlägga en djurkyrkogård i Kumla kommun. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 10 juni 2008, § 63, att 
anta yttrandet och föreslå fullmäktige att avslå medborgarförslaget. 

Arbetsutskottet  
Förslag Dan-Åke Moberg (s) föreslår att kommunen ska utreda möjligheten 

att anlägga en djurkyrkogård i Kvarntorp, som sköts av 
Franciskusringens medlemmar. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige beslutar att kommunen ska utreda möjligheten 
att anlägga en djurkyrkogård i Kvarntorp, som sköts av 
Franciskusringens medlemmar.  

Medborgarförslaget ska därmed anses besvarat. 
Kommunstyrelsen  
Förslag Linda Axäng (fp) föreslår att utredningen ska presenteras för 

kommunstyrelsen vid en bestämd tidpunkt. 

Dan-Åke Moberg (s) föreslår att miljö- och byggnadsnämnden 
genomför utredningen som ska presenteras för kommunstyrelsen i 
december 2008. 

Per Holm (kd) föreslår att den mark som kan vara aktuell för 
anläggandet av djurkyrkogård i Kvarntorp ska vara kommunägd. 

  

  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2008-09-03 

  

 
   

 Ks § 110, forts  
Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att miljö- och byggnadsnämnden ska 

utreda möjligheten att anlägga en djurkyrkogård på kommunägd mark 
i Kvarntorp, som sköts av Franciskusringens medlemmar. 

Utredningen ska redovisas till kommunstyrelsen i december 2008.  

Medborgarförslaget ska därmed anses besvarat. 
  
 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2008-09-03 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-08-19 

 
   

 Ks § 111  

 Au § 255 Dnr 61/2008.531 

 
Medborgarförslag om att kommunen bekostar bussresor fredag- 
och lördagkvällar 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 25 februari 2008, § 29, ett 
medborgarförslag om att kommunen ska bekosta bussresor till 
Hällabrottet, Sannahed och Åbytorp fredag- och lördagkvällar efter 
det att krogar och restauranger stängt. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 4 mars 2008, § 105, 
att ge kommunledningskontoret i uppdrag att lämna förslag till 
yttrande. 

Utredningssekreterare Joakim Öhrman har i skrivelse från den 
12 augusti 2008 lämnat förslag till yttrande. 

Av yttrandet framgår bland annat att det möjligt för boende i 
Hällabrottet och Sannahed att använda sig av befintlig kollektivtrafik 
kvällstid fredag och lördag. 

Vidare framgår att det i dagsläget är möjligt att nyttja taxi i större 
utsträckning och till ett lägre pris än tidigare. 

Joakim Öhrman föreslår att kommunfullmäktige avslår 
medborgarförslaget. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2008-09-03 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-17 

 
   

 Ks § 112  

 Au § 231 Dnr 408/2007.530 

 
Maria Haglunds m fl motion om miljöbilspool 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 17 december 2007, § 166, en 
motion från Maria Haglund (m), Linda Axäng (fp), Mats Gunnarsson 
(mp), Per Holm (kd) och Torbjörn Ahlin (c) om miljöbilspool. 

I motionen föreslår de att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunens 
tekniska förvaltning att 

1. undersöka möjligheten att ersätta större delen av dagens 
kommunala bilpark med en miljöbilspool, 

2. göra upp ett avtal med lämplig leverantör, samt 

3. även göra miljöbilspoolen tillgänglig för människor i Kumla. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 8 januari 2008, § 17, 
att ge kommunledningskontoret i uppdrag att lämna förslag till 
yttrande. 

Utredningssekreterare Joakim Öhrman har den 10 juni 2008 
inkommit med förslag till yttrande. 

Av yttrandet framgår bland annat att Kumla kommun för närvarande 
utreder om det är möjligt att samordna kommunala resor samt 
undersöker förutsättningarna för att inrätta en bilpool. 

Av yttrandet framgår också att kommunen enligt 
konkurrenslagstiftningen inte kan driva en bilpool som är öppen för 
privata resor. För att privata resor ska kunna utföras med poolbilar 
krävs att en extern aktör driver bilpoolen. 

Joakim Öhrman föreslår att kommunfullmäktige antar yttrandet och 
att motionen därmed är besvarad. 

Arbetsutskottet  
Förslag Maria Haglund (m) och Per Holm (kd) yrkar bifall till motionen. 
Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar yttrandet och motionen anses därmed 

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

deras yrkande. 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2008-09-03 

  

 
   

 Ks § 112, forts  
Kommunstyrelsen  
Förslag Maria Haglund (m) yrkar bifall till motionen. 
Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige antar yttrandet och motionen anses därmed 

besvarad. 
Reservationer Maria Haglund (m), Linda Axäng (fp), Jan Engman (c), Per Holm 

(kd) och Mats Gunnarsson (mp) reserverar sig till förmån för 
Haglunds yrkande. 

 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2008-09-03 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-17 

 
   

 Ks § 113  

 Au § 232 Dnr 407/2007.530 

 
Åsa Häggströms motion om införande av kommunal bilpool i 
Kumla 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 17 december 2007, § 165, en 
motion från Åsa Häggström (v) om införande av kommunal bilpool i 
Kumla kommun. 

I motionen föreslår Häggström att kommunfullmäktige beslutar att 
låta utreda möjligheterna att införa kommunala bilpooler. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 8 januari 2008, § 16, 
att ge kommunledningskontoret i uppdrag att lämna förslag till 
yttrande. 

Utredningssekreterare Joakim Öhrman har den 10 juni 2008 
inkommit med förslag till yttrande. 

Av yttrandet framgår bland annat att Kumla kommun för närvarande 
utreder om det är möjligt att samordna kommunala resor samt 
undersöker förutsättningarna för att inrätta en bilpool. 

Av yttrandet framgår också att kommunen enligt 
konkurrenslagstiftningen inte kan driva en bilpool som är öppen för 
privata resor. För att privata resor ska kunna utföras med poolbilar 
krävs att en extern aktör driver bilpoolen. 

Joakim Öhrman föreslår att kommunfullmäktige antar yttrandet och 
att motionen därmed är besvarad. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar yttrandet och motionen anses därmed 
besvarad. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2008-09-03 

 
   

   

 Ks § 114 Dnr 50/2008.041 

 
Delårsrapport för Kumla kommun samt budgetprognos och 
nämndernas månadsrapporter 

Ärendebeskrivning Ekonomiavdelningen har i enlighet med bestämmelserna i den 
kommunala redovisningslagen upprättat  delårsrapport för Kumla 
kommun per den 31 juli 2008.  

Kommunens nämnder har avgivit månadsrapporter för augusti månad 
2008. 

På grundval av månadsrapporterna har en översiktlig budgetprognos 
för år 2008 utarbetats.   

Kommunstyrelsen  
 Ekonomichef Johan Hultgren föredrar delårsrapporten. 
Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten, budgetprognos och 

nämndernas månadsrapporter. 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2008-09-03 

Kommunfullmäktige 2008-06-16 

Kommunstyrelsen 2008-06-04 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-03 

   

 Ks § 98  

 Kf § 77  

 Ks § 98  

 Au § 218 Dnr 2008/35.100 

 Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet i Sydnärke – 
förslag till förbundsordning och arvodesbestämmelser 

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. 

Kommunfullmäktige beslutade den 21 april 2008, § 49, att Kumla 
kommun blir medlem i Finsam. 

En arbetsgrupp för Finsam Sydnärke har den 29 maj 2008 inkommit 
med ett reviderat förslag till förbundsordning samt förslag till 
arvodesbestämmelser för  förbundets medlemmar bestående av 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Örebro läns landsting samt 
kommunerna Askersund, Hallsberg, Laxå och Kumla. 

Samordningsförbundet ska ledas av en styrelse. Varje medlem väljer 
en ledamot och en ersättare. 

Kommunens och landstingets representanter utses av respektive 
fullmäktigeförsamling och måste också vara ledamöter eller ersättare 
i dessa beslutsorgan.   

Enligt förslaget till förbundsordning anses förbundet bildat när 
förbundsordningen har fastställts av samtliga medlemmar, senast den 
1 juli 2008. 

Arbetsutskottets förslag Kumla kommun godkänner förbundsordningen. 

Kostnaden för kommunens medlemskap belastar socialnämnden. 

Kommunfullmäktige utser Annica Eriksson (s) till ledamot i 
förbundets styrelse och Maria Haglund (m) till ersättare i förbundets 
styrelse. 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2008-09-03 

Kommunfullmäktige 2008-06-16 

Kommunstyrelsen 2008-06-04 

 
   

 Ks § 98, forts  

 Kf § 77, forts  

 Ks § 98, forts  

  
  
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
Kommunfullmäktige  
Förslag Dan-Åke Moberg (s) yrkar återremiss av ärendet då förutsättningarna 

för bildandet av förbundet ändrats jämfört med det ursprungliga 
förslaget.  

Fullmäktiges beslut Fullmäktige beslutar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen 
då förutsättningarna för bildandet av förbundet ändrats jämfört med 
det ursprungliga förslaget. 

_____ 
Kommunstyrelsen  
Förslag Annica Eriksson (s) föreslår att kommunfullmäktige godkänner 

förslag till reviderad förbundsordning och arvodesbestämmelser. 

Dan-Åke Moberg (s) föreslår att kommunfullmäktige utser Annica 
Eriksson (s) till ledamot i förbundets styrelse, Maria Haglund (m) till 
ersättare i förbundets styrelse samt Anders Johansson (s) till revisor. 

Kommunstyrelsens förslag Kumla kommun godkänner förbundsordning och 
arvodesbestämmelser. 

Kommunfullmäktige utser Annica Eriksson (s) till ledamot i 
förbundets styrelse, Maria Haglund (m) till ersättare i förbundets 
styrelse samt Anders Johansson (s) till revisor. 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum 

13

  
  
 
  

Kommunstyrelsen 2008-09-03 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-08-26 

 
   

 Ks § 115  

 Au § 269 Dnr 2008/262.327 

 
Köp av fastigheten Kumla Orren 1, Västra Drottninggatan 11 

Ärendebeskrivning Köpekontrakt har upprättats där Kumla kommun köper fastigheten 
Kumla Orren 1 med adress Västra Drottninggatan 11.  

Fastigheten är bebyggd med ett hyreshus med lokaler och bostäder 
och ingår i kommunens framtida exploateringsområde. 

Köpesumma 1 350 000 kronor. 

Köpekontraktet gäller under förutsättning att fullmäktige godkänner 
det. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige godkänner köpekontraktet. 
Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige godkänner köpekontraktet samt anslår 

1 350 000 kronor för ovanstående fastighetsköp i 
investeringsbudgeten för kommunfullmäktige. 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2008-09-03 

  

 
   

   

 Ks § 116 Dnr 2008/279.328 

 
Försäljning av fastigheten Kumla 12:3 

Ärendebeskrivning Köpekontrakt har upprättats där Kumla kommun säljer del av 
fastigheten Kumla 12:3 till Kumla Fastighets AB. 

Köpesumma 1 020 000 kronor. 

Fastigheten är obebyggd och belägen i Via industriområde. Kumla 
Fastighets AB ska använda tomten till byggnation åt ett nyetablerat 
företag i Kumla. 

Köpekontraktet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige 
godkänner det. 

Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige godkänner köpekontraktet samt budgeterar en 
inkomst om 1 020 000 kronor för ovanstående fastighetsköp i 
investeringsbudgeten för kommunfullmäktige 

 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2008-09-03 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-08-19 

 
   

 Ks § 117  

 Au § 257 Dnr 2008/210.041 

 
Årsredovisning och revisionsberättelse för år 2007 för Stiftelsen 
Svenska Skoindustrimuseet i Kumla 

Ärendebeskrivning Stiftelsen Svenska Skoindustrimuseet har den 19 juni 2008 inkommit 
med årsredovisning och revisionsberättelse för år 2007. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen. 

Kommunfullmäktige beviljar styrelsen ansvarsfrihet. 
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2008-09-03 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-24 

 
   

 Ks § 118  

 Au § 243 Dnr 2008/220.320 

 
Erbjudande om delegation i strandskyddsfrågor 

Ärendebeskrivning Länsstyrelsen i Örebro län inledde under år 2007 ett arbete med att 
kartlägga hur strandskyddet i länet kan organiseras inom ramen för 
befintlig lagstiftning. Resultatet av kartläggningen har presenterats i 
reformpaketet Ett reformerat strandskydd i Örebro län. 

Länsstyrelsen inkom den 16 april 2008 med en remiss om ett tillägg 
till reformpaketet, med anledning av Miljödepartementets 
departementsskrivelse 2008:21 – stranden en värdefull miljö.  

Länsstyrelsen inkom den 22 maj 2008 med beslut om erbjudande om 
delegation i strandskyddsfrågor. 

Delegationen innebär att kommunen har rätt att bevilja 
strandskyddsdispens för byggnader. 

Kumla kommun har tidigare inte ansetts ha några naturliga vattendrag 
varför Länsstyrelsen svarar för strandskyddsdispenser för byggnader i 
kommunen. 

På fastighetskartan skala 1:10 000 som ska utgöra grund i det 
fortsatta strandskyddsarbetet finns det dock så kallade 
dubbelstreckade vattendrag. Därmed erbjuds Kumla kommun att 
ansöka om delegation i strandskyddsfrågor. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 10 juni 2008, § 66, att 
föreslå kommunfullmäktige att besluta om att Kumla kommun 
ansöker om att få delegation i strandskyddsfrågor enligt 
länsstyrelsens erbjudande. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige beslutar att Kumla kommun ansöker om att få 
delegation i strandskyddsfrågor enligt länsstyrelsens erbjudande. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2008-09-03 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-08-19 

 
   

 Ks § 119  

 Au § 259 Dnr 2008/153.041 

 
Anslag till kultur- och fritidsförvaltningen för stöd till 
studieorganisationer 

Ärendebeskrivning Folkbildningsförbundet utsåg Kumla kommun till Årets 
folkbildningskommun 2007. Priset bestod av 20 000 kronor. 

I samband med detta utlovades att kommunstyrelsen skulle anslå 
ytterligare 20 000 kronor. 

Den 17 maj 2008 ordnades ett evenemang på Kumla torg och i 
Folkets Hus i samarbete med studieförbunden. Evenemanget riktades 
till alla åldrar i syfte att lyfta fram allt som sker inom folkbildningen i 
Kumla kommun och skapa lust att delta i studieförbundens 
verksamhet. 

Ekonomichef Johan Hultgren föreslår i skrivelse från den 12 augusti 
2008 att kommunstyrelsen beslutar att anslå 20 000 kronor till kultur- 
och fritidsnämnden, ansvar 403 chef kulturavdelning samt 
verksamhet 3111 stöd till studieorganisationer. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar att anslå 20 000 kronor till kultur- och 
fritidsnämnden, ansvar 403 chef kulturavdelning samt verksamhet 
3111 stöd till studieorganisationer. 

Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att anslå 20 000 kronor till kultur- och 
fritidsnämnden, ansvar 403 chef kulturavdelning samt verksamhet 
3111 stöd till studieorganisationer. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Kultur- och fritidsförvaltningen 

Ekonomiavdelningen 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2008-09-03 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-08-19 

 
   

 Ks § 120  

 Au § 260  

 
Avtal mellan Kumla kommun och Filmpol Mitt 

Ärendebeskrivning Filmpol Mitt är en ekonomisk förening som arbetar med att utveckla 
filmindustrin i Örebro län där Kumla är en av medlemmarna. 

Filmpol Mitt har bland annat arbetat för att skapa förutsättningar för 
en filmatisering av Håkan Nesser-romanen ”...och Piccadilly Circus 
ligger inte i Kumla”. 

För att skapa förutsättningar för att filmproduktionen ska komma 
igång har avtal tecknats mellan Kumla kommun och Filmpol Mitt där 
Kumla kommun lämnar ett engångsbidrag på 500 000 kronor till 
Filmpol Mitt för investering i filmproduktionen.  

Bidraget lämnas bland annat under förutsättningarna att filmen i 
huvudsak spelas in i Kumla med omnejd samt att Kumla har rätt att, i 
överenskommelse med producenterna, använda sin medverkan i 
finansieringen i sin marknadsföring. 

Arbetsutskottet  
 Torbjörn Ahlin (c) deltar inte i beredningen av ärendet. 
Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen godkänner avtalet. 

Medel för att finansiera avtalet tas från kommunstyrelsens anslag för 
oförutsedda utgifter. 

Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner avtalet. 

Medel för att finansiera avtalet tas från kommunstyrelsens anslag för 
oförutsedda utgifter. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Ekonomiavdelningen 

Filmpol Mitt 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2008-09-03 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-08-19 

 
   

 Ks § 121  

 Au § 258 Dnr 2008/263.022 

 
Tillsättande av ställföreträdande chef för socialförvaltningen 

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. 
I samband med att nuvarande ställföreträdande chef för 
socialförvaltningen Birgitta Johannesson får andra uppdrag i 
kommunen behöver kommunstyrelse utse ny ställföreträdande chef 
för socialförvaltningen. 
Kommundirektör Annika Hallberg föreslår i skrivelse från den 
12 augusti 2008 att kommunstyrelsen beslutar att utse 
förvaltningsekonom Catarina Carlsson till ställföreträdande chef på 
socialförvaltningen från och med den 15 september 2008. 

Hallberg föreslår också att kommunstyrelsen beslutar att i protokollet 
skriva in de förvaltningschefer och ställföreträdande chefer som 
utsetts genom detta och tidigare beslut. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen utser förvaltningsekonom Catarina Carlsson till 
ställföreträdande chef på socialförvaltningen från och med den 15 
september 2008. 

Kommunstyrelsen beslutar också att i protokollet skriva in de 
förvaltningschefer och ställföreträdande chefer som utsetts genom 
detta och tidigare beslut. 

Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen utser förvaltningsekonom Catarina Carlsson till 
ställföreträdande chef på socialförvaltningen från och med den 15 
september 2008. 

Kommunstyrelsen beslutar också att i protokollet skriva in de 
förvaltningschefer och ställföreträdande chefer som utsetts genom 
detta och tidigare beslut enligt följande: 

Förvaltningschef /chef Ställföreträdande 
Kommundirektör  
Annika Hallberg 

Finanschef  
Ronny Salomonsson 

 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2008-09-03 

 
   

 Ks § 121, forts  
Kommunstyrelsens beslut, 
forts Förvaltningschef/chef Ställföreträdande 

Teknisk chef 
Per Halldin 

Planeringsingenjör 
Bertil Ringqvist 

Kommunfastighetschef 
Jan Öholm 

Fastighetsingenjör 
Paula Spång 

Kultur- och fritidschef 
Lennart Mehle 

Avdelningschef 
Gertrud Åstrand 

Barn- och utbildningschef 
Leif Lindström 

Områdeschef 
Rolf Östman 

Socialchef 
Yvonne Nilsson 

Förvaltningsekonom 
Catarina Carlsson 

Miljö- och byggnadschef 
Kurt Larsson 

Arkitekt 
Per Flodström 

 
 _____ 

 
  
  
  
  
Expediering Samtliga förvaltningar och nämnder 
 
 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2008-09-03 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-08-26 

 
   

 Ks § 122  

 Au § 270 Dnr 2008/245.044 

 
Ansökan om bidrag ur Stiftelsen samfond för Ida Petterssons 
minne 

Ärendebeskrivning Pensionärernas väntjänst i Kumla driver sedan drygt 15 år en 
gemenskapsträff för pensionärer i Åbytorp. Alla personer från 65 och 
äldre som bor i Åbytorp och Hardemo med omnejd bjuds in till 
träffen. 

Syftet med träffen är att bidra med gemenskap, trivsel och 
kulturupplevelser för äldre personer. 

Väntjänsten har den 21 juli 2008 inkommit med ansökan om bidrag 
ur Stiftelsen samfond för Ida Petterssons minne för att även 
fortsättningsvis kunna bedriva en bra och meningsfull verksamhet i 
Åbytorp. 

Enligt stiftelsens bestämmelser ska medel från fonden ”användas till 
trevnad och förströelse åt hyresgästerna i Åbytorps pensionärshem”.  

Kommunstyrelsen förvaltar fonden och det belopp som är tillgängligt 
för utdelning är 7 742 kronor. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar att ge möjlighet att efter ansökan bevilja 
medel ur Stiftelsen samfond för Ida Petterssons minne. 

Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att ge möjlighet att efter ansökan bevilja 
medel ur Stiftelsen samfond för Ida Petterssons minne. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Väntjänsten 

Ekonomiavdelningen 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2008-09-03 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-24 

 
   

 Ks § 123  

 Au § 244 Dnr 2008/134 

 
Uppföljning av handikappolitisk plan 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade den 19 mars 2007, § 33, att anta 
reviderad handikappolitisk plan för Kumla kommun. 

I planens regel 20 om utvärdering, har kommunen som mål att 
utvärdera sina insatser för människor med funktionsnedsättning. 
Detta ska bland annat ske genom att årligen följa upp den 
handikappolitiska planen. 

Kommunens nämnder har genomfört uppföljningar av sina respektive 
ansvarsområden för år 2007. 

Kommunledningskontoret och tekniska kontoret har inkommit med 
redovisning av utförda åtgärder 2007 enligt den handikappolitiska 
planen inom kommunstyrelsen. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen som kommunens 
nämnder har genomfört av sina respektive ansvarsområden för år 
2007 i den handikappolitiska planen. 

Kommunledningskontoret får i uppdrag att se till att förvaltningarna 
arbetar mer aktivt med den handikappolitiska planen. 

Till kommande års uppföljningar önskas en tydligare uppställning av 
vilka åtgärder som är genomförda. 

Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen som kommunens 
nämnder har genomfört av sina respektive ansvarsområden för år 
2007 i den handikappolitiska planen. 

Kommunledningskontoret får i uppdrag att se till att förvaltningarna 
arbetar mer aktivt med den handikappolitiska planen. 

Till kommande års uppföljningar önskas en tydligare uppställning av 
vilka åtgärder som är genomförda. 

_____ 
  
Expediering Samtliga nämnder 

Kommunledningskontoret 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2008-09-03 

Gymnasieutskottet 2008-09-01 

 
   

 Ks § 124  

 Gu § 33 Dnr  

 
Förslag till revidering av delegationsordning för 
kommunstyrelsen – gymnasieskola och vuxenutbildning 

Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen beslutade den 4 juni 2008, § 105, om 
delegationsordning för kommunstyrelsen – gymnasieskola och 
vuxenutbildning. 

Enligt beslutet delegerades beslutanderätten till gymnasieutskottet för 
vissa beslut och till gymnasiechefen för vissa beslut. 

Gymnasieutskottets förslag Kommunstyrelsen godkänner förslag till revidering av 
delegationsordning för kommunstyrelsen – gymnasieskola och 
vuxenutbildning. 

Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner förslag till revidering av 
delegationsordning för kommunstyrelsen – gymnasieskola och 
vuxenutbildning. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Gymnasiechef Rolf Östman 

Kommunledningskontoret 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2008-09-03 

Kommunstyrelsens gymnasieutskott 2008-08-18 

 
   

 Ks § 125  

 Gu § 25  

 
Reviderad budget för gymnasieskolan och vuxenutbildningen 
andra halvåret 2008 

Ärendebeskrivning Förvaltningen har under sommaren omarbetat budgeten för gymnasiet 
och vuxenutbildningen. Omarbetningen är föranledd av att det nu är 
bättre känt var eleverna i årskurs 1 kommer att ha sina 
gymnasiestudier. 

Dessutom har 3 nya program etablerats i Kumla och budget för dessa 
har upprättats. 

Gymnasiechef Rolf Östman föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
godkänna reviderad budget för andra halvåret 2008 för gymnasiet och 
vuxenutbildningen. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar att godkänna reviderad budget för andra 
halvåret 2008 för gymnasiet och vuxenutbildningen. 

Kommunstyrelsen  
 Gymnasiechef Rolf Östman och förvaltningsekonom Mikael 

Calmestig informerar vid sammanträdet. 
Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner reviderad budget för andra halvåret 

2008 för gymnasiet och vuxenutbildningen. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Förvaltningsekonom Mikael Calmestig 

Gymnasiechef Rolf Östman 
Ekonomiavdelningen 

 
 
 
 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 


