
KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 2008-10-08 
  
  
Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet,  
 onsdagen den 8 oktober 2008, kl 17.00 – 18.10 
 
 
Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Torbjörn Ahlin (C) 
 Annica Eriksson (S) Raymonda Kourie (KD) tjg ers 
 Lennart Eriksson (S) Linda Axäng (FP) 
 Katarina Hansson (S) Maria Haglund (M) 
 Björn Eriksson (S) Mats Gunnarsson (MP) tjg ers 
 Carl-Gustav Thunström (S) Åsa Häggström (V) 
 Sölve Persson (S)  
   
Närvarande, ej tjg ers Gunnel Kask (S) Elisabeth Berglund (V) 
 Christer Thörner (S) Jan Engman (C) 
 Bert Eriksson (S) Katrin Tensmyr (FP) 
   
 
Övriga Annika Hallberg Ola Bosshammar 
 Johan Hultgren Sofie Arvberger 
 Lars Claeson Lina Rosell 
  Christer Hellsten 
 
Justerare Maria Haglund 
 
Sekreterare ...................................................... §§ 112, 113, 126-137 
 Jenny Gustavsson Rylander  
 
 
Ordförande ....................................................... 
 Dan-Åke Moberg 
 
Justerare ...................................................... 
 Maria Haglund 
 
 Anslag/Bevis 
 Protokoll är justerat 
 

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen 
  
Sammanträdesdatum 2008-10-08 
 

Datum för uppsättande 2008-10-20 Datum för nedtagande 2008-11-12 
 

Förvaringsplats Kommunledningskontoret 
  
  
Underskrift ...................................................... 
 Jenny Gustavsson Rylander 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2008-10-08 

 
   

   

 Ks § 126  

 
Anmälan av arbetsutskottets och gymnasieutskottets protokoll 

Ärendebeskrivning Anmäles beslut genom protokoll från kommunstyrelsens arbetsut-
skott den 19 och 26 augusti, samt från den 16, 22 och 23 september 
och från gymnasieutskottet den 1 september. 

_____ 
  
 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2008-10-08 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-09-16 

 
   

 Ks § 127  

 Au § 275 Dnr 274/2006.823 

 
Jan Engmans motion angående utveckling av området kring 
Kvarntorpshögen 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 18 september 2006, § 99, en 
motion från Jan Engman (C) angående utveckling av området kring 
Kvarntorpshögen till ett fullödigt vintersportcenter. 

I motionen föreslås fullmäktige besluta att tillsätta en utredning som 
ger beslutsunderlag till att utveckla området kring Kvarntorpshögen 
till ett fullödigt vintersportcenter, samt att utredningen enligt ovan 
även påvisar vilka investeringar som krävs samt redovisar driftskost-
nader för föreslagna tillkommande aktiviteter och anläggningar.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 26 september 2006,  
§ 286, att ge tekniska kontoret i uppdrag att lämna förslag till 
yttrande. 

Teknisk chef Per Halldin och utredningssekreterare Joakim Öhrman 
har i skrivelse från den 22 augusti 2008 lämnat förslag till yttrande. 

Av yttrandet framgår bland annat att de senaste milda vintrarna 
innebär att en utveckling av Kvarntorpshögen till ett fullödigt 
vintersportcenter kan framstå som mindre intressant för Kumla 
kommun i dagsläget. 

Per Halldin och Joakim Öhrman föreslår att kommunfullmäktige 
avslår motionen. 

Arbetsutskottet  
Förslag Torbjörn Ahlin (C) yrkar bifall till motionen 
Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar yttrandet och motionen anses därmed 

besvarad. 
Reservationer  Torbjörn Ahlin (C) och Maria Haglund (M) reserverar sig till förmån 

för Torbjörn Ahlins yrkande. 
Kommunstyrelsen  
Förslag Torbjörn Ahlin (C) och Linda Axäng (FP)yrkar bifall till motionen 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2008-10-08 

  

 
   

 Ks § 127, forts  

   
Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige antar yttrandet och motionen anses därmed 

besvarad. 
Reservationer Torbjörn Ahlin (C), Maria Haglund (M), Linda Axäng (FP), 

Raymonda Kourie (KD) och Mats Gunnarsson (MP) reserverar sig 
till förmån för Torbjörn Ahlins yrkande. 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2008-10-08 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-10-07 

 
   

 Ks § 128  

 Au § 300 Dnr 2008/161.720 

 
Medborgarförslag om äldreboende i anslutning till 
Djupadalsbadet 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 19 maj 2008, § 61, ett 
medborgarförslag om äldreboende i anslutning till Djupadalsbadet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 27 maj 2008, § 215, 
att ge socialnämnden i uppdrag att lämna förslag till yttrande. 

Utredningssekreterare Albin Lindström har i en skrivelse från den 19 
augusti 2008 lämnat förslag till yttrande. 

Av yttrandet framgår att socialnämnden har påbörjat en utredning om 
behovet av boendeplatser inom såväl äldreomsorgen som boende för 
personer med olika former av funktionsnedsättningar. Utredningen 
kommer att visa hur behovet av äldreboendeplatser i Kumla kommun 
ser ut idag och under de kommande åren. 

Albin Lindström föreslår att kommunfullmäktige antar yttrandet och 
att medborgarförslaget därmed ska anses besvarat. 

Socialnämnden har den 9 september 2008, § 59, beslutat föreslå att 
kommunfullmäktige antar yttrandet och att motionen därmed ska 
anses besvarad. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar yttrandet och medborgarförslaget anses 
därmed besvarat. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2008-10-08 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-10-07 

Kommunfullmäktige 2008-09-15 

Kommunstyrelsen 2008-09-03 

Arbetsutskottet 2008-06-17 

 
   

 Ks § 112  

 Au § 231  

 Kf  § 86  

 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. 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2008-10-08 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-10-07 

Kommunfullmäktige 2008-09-15 

Kommunstyrelsen 2008-09-03 

Arbetsutskottet 2008-06-17 

 Ks § 112, forts  

 Au § 231, forts  

 Kf § 86, forts  

 Ks § 112, forts  

 Au § 231, forts  
  
Arbetsutskottet 080617  
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. 
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. 

Kommunfullmäktige  
 Utredningssekreterare Joakim Öhrman presenterar i skrivelse från 

den 11 september 2008 ett reviderat förslag till yttrande. 
Förslag Lennart Eriksson (S), Linda Axäng (FP), Mats Gunnarsson (MP),  

Torbjörn Ahlin (C), Annica Eriksson (S), Elisabeth Berglund (V) och  
Maria Haglund (M) yrkar att ärendet återremitteras till 
kommunstyrelsen. 

Propositionsordning Fullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
Bifall till förslaget om återremiss ställs mot att ärendet avgörs idag. 

Fullmäktiges beslut Fullmäktige beslutar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen. 
_____ 

Arbetsutskottet 081007  

 Utredningssekreterare Joakim Öhrman presenterar i skrivelse från 
den 2 oktober 2008 ett reviderat förslag till yttrande. 

Förslag Maria Haglund (M) och Torbjörn Ahlin (C) yrkar bifall till motionen.

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2008-10-08 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-10-07 

   

 Ks § 112, forts  

 Au § 231, forts  
  
Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar yttrandet och motionen anses därmed 

besvarad. 
Reservationer Maria Haglund (M) och Torbjörn Ahlin (C) reserverar sig till förmån 

för deras yrkande. 
Kommunstyrelsen 081008  
Förslag Maria Haglund (M) och Torbjörn Ahlin (C) yrkar bifall till motionen.
Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige antar yttrandet och motionen anses därmed 

besvarad. 
Reservationer Maria Haglund (M), Torbjörn Ahlin (C), Raymonda Kourie (KD), 

Linda Axäng (FP) och Mats Gunnarsson (MP)  reserverar sig till 
förmån för Maria Haglunds och Torbjörn Ahlins yrkande. 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2008-10-08 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-10-07 

Kommunfullmäktige 2008-09-15 

Kommunstyrelsen 2008-09-03 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-17 

 
   

 Ks § 113  

 Au § 232  

 Kf § 87  

 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 2008-10-08 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-10-07 

Kommunfullmäktige 2008-09-15 

 
   

 Ks § 113, forts  

 Au § 232, forts  

 Kf § 87, forts  
Kommunfullmäktige  
 Utredningssekreterare Joakim Öhrman presenterar i skrivelse från 

den 11 september 2008 ett reviderat förslag till yttrande. 
Förslag Lennart Eriksson (S), Linda Axäng (FP), Mats Gunnarsson (MP),  

Torbjörn Ahlin (C), Annica Eriksson (S), Elisabeth Berglund (V) och  
Maria Haglund (M) yrkar att ärendet återremitteras till 
kommunstyrelsen. 

Propositionsordning Fullmäktige godkänner följande propositionsordning: 

Bifall till förslaget om återremiss ställs mot att ärendet avgörs idag. 
Fullmäktiges beslut Fullmäktige beslutar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen. 

_____ 
Arbetsutskottet  
 Utredningssekreterare Joakim Öhrman presenterar i skrivelse från 

den 2 oktober 2008 ett reviderat förslag till yttrande. 
Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar yttrandet och motionen anses därmed 

besvarad. 
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2008-10-08 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-09-23 

 
   

 Ks § 129  

 Au § 291 Dnr 2008/304.100  

 
Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag 

Ärendebeskrivning Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige i Kumla, ska 
kommunstyrelsen varje år vid fullmäktiges ordinarie sammanträde i 
april och oktober redovisa de motioner och medborgarförslag som 
inte beretts färdigt. 
 

Kommunledningskontoret har den 18 september 2008 upprättat redo-
visning gällande motioner och medborgarförslag som fortfarande är 
under beredning. 

Arbetsutskottet  
Förslag Kommunfullmäktige godkänner redovisningen 
Arbetsutskottets beslut Kommundirektör Annika Hallberg får i uppdrag att se till att 

obesvarade motioner och medborgarförslag behandlas. 

Kommunstyrelsen  
Förslag  Linda Axäng (FP) föreslår att ett tillägg om att de äldsta motionerna 

och medborgarförslagen ska prioriteras tillförs beslutet. 
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
Kommunstyrelsens beslut Kommundirektör Annika Hallberg får i uppdrag att se till att 

obesvarade motioner och medborgarförslag behandlas. 

De äldsta motionerna och medborgarförslagen ska prioriteras. 
  
  
  
  
Expediering Kommundirektör Annika Hallberg 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2008-10-08 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-10-07 

 
   

 Ks § 130  

 Au § 301 Dnr 2008/308.328 

 
Försäljning av del av fastigheten Kumla Södra Via 2:19 

Ärendebeskrivning Köpekontrakt har upprättats där Kumla kommun säljer del av 
fastigheten Kumla Södra Via 2:19. Fastigheten är bebyggd med ett 
bostadshus. 

Fastigheten är belägen i Via industriområde. 

Köpesumma 1 473 000 kronor. 

Köpekontraktet gäller under förutsättning att det godkänns av 
kommunfullmäktige. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige godkänner köpekontraktet samt budgeterar en 
inkomst om 1 473 000 kronor i investeringsbudgeten för 
kommunfullmäktige för ovanstående fastighetsförsäljning. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum 

13

  
  
 
  

Kommunstyrelsen 2008-10-08 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-09-16 

 
   

 Ks § 131  

 Au § 276 Dnr 2008/293.041 

 
Begäran om omflyttning av EPC (energisparprojektet) 
investeringsbelopp mellan år 

Ärendebeskrivning Kommunfastigheter önskar i skrivelse från den 3 september 2008 att 
få flytta planerad investering 2010 (4000 tkr) till årets budget. 

Orsaken till detta är att Energisparprojektet fram till och med i år har 
haft möjlighet att få stöd från Länsstyrelsen för utförda och ansökta 
projekt. Kumla kommun har beviljats stöd för alla ansökningar (8805 
tkr). 

Ett av Länsstyrelsens krav är dock att beviljade projekt färdigställs 
innan årsskiftet 2008/2009. 

Kommunfastigheter gör bedömningen att det inte finns utrymme vare 
sig ekonomiskt eller tidsmässigt att klara alla projekt och har därför 
definierat de projekt som har störst påverkan på energi och miljö. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige godkänner kommunfastigheters begäran om att 
få flytta investering 2010 (4000 tkr) till årets budget. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2008-10-08 

 
   

   

 Ks § 132 Dnr 2008/104.041 

 
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. 

_____ 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2008-10-08 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-09-23 

 
   

 Ks § 133  

 Au § 292 Dnr 2008/256.040 

 
Begäran om utökad borgen – Kumla Fastighets AB 

Ärendebeskrivning Kumla Fastighets AB har för närvarande ett medgivande från Kumla 
kommun att uppta lån till en nivå om 500 miljoner kronor med 
kommunal borgen.  

Då bolaget under de kommande åren kommer att genomföra relativt 
stora investeringar begär ordförande i Kumla Fastighets AB, Dan-
Åke Moberg, och vd i Kumla Fastighets AB, Thage Arvidsson, i 
skrivelse från den 15 september 2008 att kommunstyrelsen medger 
att ramen för borgensåtagande utökas till 800 miljoner kronor. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen medger att ramen för borgensåtagande utökas till 
800 miljoner kronor. 

Kommunstyrelsen  
Förslag Åsa Häggström (V) vill till protokollet bifoga ett särskilt yttrande. 
Kommunstyrelsens beslut  Kommunstyrelsen medger att ramen för kommunens 

borgensåtagande för Kumla Fastighets AB utökas till 800 miljoner 
kronor. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Ordförande i Kumla Fastighets AB, Dan-Åke Moberg 

Vd i Kumla Fastighets AB, Thage Arvidsson 

 

 
 
 
 
 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2008-10-08 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-10-07 

 
   

 Ks § 134  

 Au § 302 Dnr 2008/307.328 

 
Försäljning av del av fastigheten Kumla Södra Via 2:19 

Ärendebeskrivning Köpekontrakt har upprättats där Kumla kommun säljer del av 
fastigheten Kumla Södra Via 2:19. 

Fastigheten är belägen i Via industriområde. 

Köpesumma 350 000 kronor. 

Köpekontraktet gäller under förutsättning att det godkänns av 
kommunstyrelsen. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen godkänner köpekontraktet samt budgeterar en 
inkomst om 350 000 kronor i investeringsbudgeten för 
kommunstyrelsen för ovanstående fastighetsförsäljning. 

Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner köpekontraktet samt budgeterar en 
inkomst om 350 000 kronor i investeringsbudgeten för 
kommunstyrelsen för ovanstående fastighetsförsäljning. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Tekniska kontoret för vidare expediering. 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2008-10-08 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-10-07 

 
   

 Ks § 135  

 Au § 303 Dnr 2008/309.327 

 
Köp av fastigheten Kumla-Björka 1:17 

Ärendebeskrivning Köpekontrakt har upprättats där Kumla kommun köper fastigheten 
Kumla Kumla-Björka 1:17. Fastigheten är bebyggd med ett enkelt 
bostadshus. 

Fastigheten ska användas av socialnämnden. 

Köpesumma 350 000 kronor. 

Köpekontraktet gäller under förutsättning att det godkänns av 
kommunstyrelsen. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen godkänner köpekontraktet samt anslår 
350 000 kronor i investeringsbudgeten för kommunstyrelsen för 
ovanstående fastighetsköp. 

Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner köpekontraktet samt anslår 
350 000 kronor i investeringsbudgeten för kommunstyrelsen för 
ovanstående fastighetsköp. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Tekniska kontoret för vidare expediering. 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2008-10-08 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-09-16 

 
   

 Ks § 136  

 Au § 277 Dnr 2008/291.004 

 
Förslag om att Kumla kommun med sina bolag övergår till att 
nyttja grön el 

Ärendebeskrivning 
Teknisk chef Per Halldin har den 16 september inkommit med ett 
förslag om att Kumlakoncernen övergår till att enbart nyttja grön el. 

Per Halldin skriver i förslaget att Eon kan erbjuda Kumlakoncernen 
att övergå till att enbart nyttja grön el, framställd av vindkraftverk. 

Inköp av enbart grön el beräknas leda till en reducering av 
koldioxidutsläpp med 4 610 ton för kommunkoncernen.  

Enligt tekniska kontorets beräkningar kommer den rörliga delen av 
Kumlakoncernens elkostnader i år troligtvis att uppgå till omkring 
25-30 miljoner kronor. Vid eventuell övergång till att nyttja grön el 
tillkommer en merkostnad på ca 140 000 kronor per år (omkring 0,5 
procent). 

Övergången till grön el kan göras vid påföljande månadsskifte. 
Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen godkänner förslaget om att Kumlakoncernen 

övergår till att enbart nyttja grön el. 
Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner förslaget om att Kumla kommun med 

sina bolag övergår till att enbart nyttja grön el. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Kommunstyrelsen 

 
 
 
 
 
 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum 

19

  
  
 
 
 
 
  

  

Kommunstyrelsen 2008-10-08 

 
   

   

 Ks § 137   

 
Information –Kumla mot narkotika 

Ärendebeskrivning Ola Bosshammar och Sofie Arvberger informerar om arbetet mot 
droger i Kumla.  

Ungdomspoliserna Christer Hellsten och Lina Rosell informerar om 
sitt arbete mot ungdomsbrottslighet i Kumla och Hallsberg. 

_____ 
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