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Kommunstyrelsen 2008-12-03 § 157   Dnr  

Anmälan av arbetsutskottets och gymnasieutskottets protokoll

Ärendebeskrivning 

Anmäles beslut genom protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 oktober, 
4 och 18 november 2008 samt från gymnasieutskottet den 27 oktober 2008. 
 
 
_____ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-11-25 § 375  

Kommunstyrelsen 2008-12-03 § 158   Dnr KS 2008/446 

Medborgarförslag om kommunalt avlopp i Sickelsta och 
Hörsta 

Ärendebeskrivning 

Bo Wiking har den 18 december 2007 lämnat ett medborgarförslag om att vatten och 
avlopp dras fram i Sickelsta och Hörsta för att säkerställa vattenkvalitet och 
vattentillgång till alla fastigheter i området. 
 
Tekniska kontoret har av kommunstyrelsens arbetsutskott den 12 februari 2008, § 69, 
fått i uppdrag att lämna förslag till yttrande. 
 
Planeringsingenjör Bertil Ringqvist har den 25 november 2008 lämnat ett förslag till 
yttrande. 
 
Av yttrandet framgår bland annat att tekniska kontoret i sin planering för år 2008-2010 
har lagt in utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp till Sickelsta, Hörsta och de 
norra delarna av Åbytorp. 
 
Bertil Ringqvist föreslår att kommunfullmäktige ger tekniska kontoret i uppdrag att 
fortsätta utbyggnadsplanerna för Sickelsta - Hörsta enligt tidsplanen som angivits i 
yttrandet.  
 
Medborgarförslaget kan därmed anses besvarat. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige ger tekniska kontoret i uppdrag att fortsätta utbyggnadsplanerna 
för Sickelsta - Hörsta enligt den tidsplan som angivits i yttrandet.  
 
Medborgarförslaget kan därmed anses besvarat. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt arbetsutskottet. 
 
 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-11-25 § 373  

Kommunstyrelsen 2008-12-03 § 159   Dnr KS 2008/445 

Dan-Åke Mobergs motion om 25 000 invånare år 2025 

Ärendebeskrivning 

Dan-Åke Moberg (S) har den 24 augusti 2007 lämnat en motion om att Kumla 
kommun i den fysiska planeringen ska verka för att möjliggöra för Kumla kommun att 
uppnå en befolkning på 25 000 invånare år 2025. 
 
I motionen föreslås fullmäktige besluta att: 
1. planeringen av det framtida markinnehavet startar omedelbart 
2. planeringen av kommunens verksamhet utgår från en befolkningsökning till 25 000 
invånare år 2025 
3. framtida byggnation av lägenheter och villor anpassas efter en befolkningsökning 
till 25 000 invånare år 2025 
4. Kumla centrums utveckling tar bärkraft på 25 000 invånare år 2025 
 
Kommunledningskontoret har av kommunstyrelsens arbetsutskott den 10 oktober 
2007, § 320, fått i uppdrag att lämna förslag till yttrande. 
 
Kommundirektör Annika Hallberg och Thage Arvidsson har den 25 november 2008 
lämnat ett förslag till yttrande. 
 
I yttrande föreslås att fullmäktige tillstyrker motionen och att den kommunala 
verksamheten och den fysiska planeringen planerar för en tillväxt i motionens anda. 
Motionen bör därmed anses besvarad. 

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige tillstyrker motionen och att den kommunala 
verksamheten och den fysiska planeringen planerar för en tillväxt i motionens anda. 
Motionen bör därmed anses besvarad. 

Kommunstyrelsens förslag  

Enligt arbetsutskottet. 
 
 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-11-25 § 374  

Kommunstyrelsen 2008-12-03 § 160   Dnr KS 2008/444 

Lennart Erikssons motion om energiutvinning vid Kumla 
kommuns reningsverk 

Ärendebeskrivning 

Lennart Eriksson (S) har den 22 februari 2008 lämnat en motion om att en utredning 
genomförs vad gäller möjligheten att vid kommunens reningsverk producera el för 
eget bruk och försäljning. Vidare framför Lennart Eriksson att det avseende det 
planerade vadet är lämpligt att pröva en ny energianvändning. 
 
Tekniska kontoret har av kommunstyrelsens arbetsutskott den 4 mars 2008, § 100, fått 
i uppdrag att lämna förslag till yttrande. 
 
Utredningssekreterare Joakim Öhrman har den 21 november 2008 lämnat förslag till 
yttrande. 
 
Av yttrandet framgår bland annat att el kan framställas vid reningsverket i en 
omfattning som täcker vad som krävs för att driva reningsverket. Reningsverket 
använder årligen el till ett värde av omkring 2 895 000 kronor. Därtill uppstår ett 
överskott på el som kan försäljas för ca 310 000 kronor. 
 
Joakim Öhrmans förslår att kommunfullmäktige antar yttrandet och motionen anses 
därmed besvarad. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige antar yttrandet och motionen anses därmed besvarad. 

Kommunstyrelsens förslag  

Enligt arbetsutskottet. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-11-18 § 352  

Kommunstyrelsen 2008-12-03 § 161   Dnr KS 2008/352 

Per Holms m fl motion om ekologisk och ekonomisk energi 

Ärendebeskrivning 

Per Holm (KD), Thorbjörn Ahlin (C), Göran Arveståhl (M) och Kestin Cederström 
(FP) har den 11 maj 2006 inlämnat en motion angående ekologisk och ekonomisk 
energi.  
 

I motionen föreslår motionärerna bland annat att fullmäktige beslutar att Kumla 
kommun upprättar ett program för energiåtervinning/energieffektivisering/ 
energihushållning i kommunens och dess bolags fastigheter. 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 30 maj 2006, § 191, att ge tekniska 
kontoret i uppdrag att lämna förslag till yttrande. 
 

Utredningssekreterare Joakim Öhrman och utredningssekreterare Katarina Härdner-
Jacobson har den 11 november 2008 inkommit med ett yttrande. 
 

Av yttrandet framgår bland annat att arbetet med de förslag som tas upp i motionen 
antingen redan har genomförts eller är under utredning  
 

Joakim Öhrman och Katarina Härdner-Jacobson föreslår att kommunfullmäktige antar 
yttrandet och motionen är därmed besvarad. 

Arbetsutskottet

Yrkanden 

Thorbjörn Ahlin och Maria Högström yrkar bifall till att-satserna två och fyra i 
motionen.  

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige antar Ahlins och Haglunds yrkande, vilket 
innebär att Kumla kommun 
 

1. utreder den ekonomiska bärigheten i att komplettera kommunens fastigheter 
med solfångare eller solceller 

2. använder de av motionärerna föreslagna objekten som referensexempel i den 
kommunala energirådgivningen 

 
I övrigt föreslår arbetsutskottet att kommunfullmäktige antar yttrandet och att 
motionen därmed är besvarad. 
 
 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2008-12-03 § 161  forts 

 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt arbetsutskottet. 
 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-11-25 § 368  

Kommunstyrelsen 2008-12-03 § 162   Dnr KS 2008/460 

Upphävande av fullmäktigebeslut 

Ärendebeskrivning 

Kumla kommun har i konsortial- och uppdragsavtal uppdragit åt Länstrafiken Örebro 
AB att upphandla samhällsresor för kommunens räkning. Avtalet gäller till och med 
den 31 december 2010. Såvida avtalet inte sägs upp senast den 31 december 2008 
kommer giltighetstiden att förlängas till och med den 31 december 2014. 
 
Fullmäktige beslutade den 19 november 2007, § 146, att Kumla kommun ska säga upp 
konsortial- och uppdragsavtalet med Länstrafiken för omförhandling. 
 
Efter nyligen genomförda överläggningar mellan Länstrafiken och Kumla kommun har 
båda parter sagt sig vara överens om att ovanstående konsortial- och uppdragsavtal 
även i fortsättningen ska gälla. 
 
Kommundirektör Annika Hallberg föreslår i skrivelse den 20 november 2008 att 
fullmäktige upphäver beslutet från den 19 november 2007, § 146, om att säga upp 
konsortial- och uppdragsavtalet med Länstrafiken för omförhandling. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige upphäver beslutet från den 19 november 2007, § 146, om att säga 
upp konsortial- och uppdragsavtalet med Länstrafiken för omförhandling. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt arbetsutskottet. 
 
 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-11-18 § 354  

Kommunstyrelsen 2008-12-03 § 163   Dnr KS 2008/369 

Förslag på taxa för tillsyn av nikotinläkemedel i detaljhandeln. 

Ärendebeskrivning 

Kommunens alkoholhandläggare Patrik Germer har den 23 oktober inkommit med 
förslag på taxa för tillsyn av nikotinläkemedel för beslut i kommunfullmäktige. 
 
Den 1 mars 2008 trädde en ny lag (2007:1455) om detaljhandel med nikotinläkemedel 
i kraft. Den nya lagen tillåter andra aktörer är Apoteket AB att bedriva detaljhandel 
med nikotinläkemedel.  
 
Kravet för att få bedriva detaljhandel enligt lagen är att anmälan görs till kommunen. 
 
Kommunens ansvar är att bedriva kontroll och tillsyn enligt lagen. Kontrollen består 
bland annat av att åldersgränsen 18 år efterlevs. 
 
Kommunen har enligt lagen (2007:1455) om detaljhandel med nikotinläkemedel rätt 
att ta ut en avgift för sin tillsyn. 
 
Alkoholhandläggaren föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige 
fastställer tillsynsavgifter för detaljhandel med nikotinläkemedel till 500 kronor per år 
och försäljningsställe. 
 

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige fastställer tillsynsavgifter för 
detaljhandel med nikotinläkemedel till 500 kronor per år och försäljningsställe 

Kommunstyrelsens förslag  

Kommunfullmäktige fastställer tillsynsavgifter för detaljhandel med nikotinläkemedel 
till 500 kronor per år och försäljningsställe.  
 
För detaljhandlare som säljer både nikotinläkemedel och tobak rabatteras avgiften för 
nikotinläkemedel till 200 kronor och den totala tillsynsavgiften blir då 700 kronor per 
år och försäljningsställe. 
 
 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-12-02   

Kommunstyrelsen 2008-12-03 § 164  Dnr KS 2008/474.320 

Markfrågor i Loviselundsområdet 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 19 oktober 2004, § 19, att ge tekniska 
kontoret i uppdrag att försöka nå en överenskommelse om markköp norr om 
Loviselundsgatan.  
 
Detta för att möjliggöra planläggning, exploatering och förlängning av 
Loviselundsgatan.  
 
Tekniska kontoret har vid ett flertal tillfällen varit i kontakt med berörd markägare som 
då visat ointresse av att förhandla med kommunen om att sälja mark. 
 
För att få expropriationstillstånd måste kommunen visa att förhandlingar ägt rum under 
en lång tid, gärna under ett par års tid. Förhandlingarna ska visa att flera olika 
erbjudanden och möjligheter erbjudits markägaren. Vad som också är avgörande för om 
kommunen får prövningstillstånd är om det finns alternativa utbyggnadsområden.  

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige beslutar om att inleda exproprieringsprocess av fastigheterna 
Kumla 13:67 och Kumla 13:69. 

Kommunstyrelsens förslag  

Enligt arbetsutskottet. 
 
 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2008-12-03 § 165   Dnr KS 2008/104 

Nämndernas månadsrapporter till kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen, miljö- och byggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, barn- 
och utbildningsnämnden och socialnämnden har inkommit med rapport till 
kommunstyrelsen avseende utfall på drift- och investeringsbudgeten. 
 
 
_____ 

 
 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-12-02   

Kommunstyrelsen 2008-12-03 § 166   Dnr KS 2008/448 

Förslag till ny latrintaxa 

Ärendebeskrivning 

Sedan den 1 januari 2005 är det förbjudet att deponera organiskt avfall. Latrin är ett 
sådant avfall. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 27 november 2007, § 384, att Kumla 
kommun skulle sluta att hämta latrin hos abonnenter från och med den 1 januari 2009. 
 
Kommunen har informerat berörda abonnenter. I dagsläget finns i Kumla 5 helårs- och 
3 sommarabonnenter kvar. 
 
Verksamhetsansvarig Anders Larsson föreslår i skrivelse från den 20 november 2008 
att latrintaxan finns kvar även under 2009 och föreslår också att taxan höjs med 30% 
från och med den 1 januari 2009. 
 
Detta innebär att taxan för latrinhämtning var 14:e dag enligt förslaget blir 4 277 
kronor/år jämfört med 3 290 kronor/år som det är idag. 
 
Höjningen täcker kärlkostnad, transport, slamsugning av de inhämtade kärlen och 
behandlingsavgift för latrinet vid lämnande till reningsverket. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att taxan för latrinhämtning var 14:e dag ligger kvar på  
3 290 kronor per år även år 2009.  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att taxan för latrinhämtning var 14:e dag ligger kvar på  
3 290 kronor per år även år 2009.  
 
_____ 

Expediering 
Verksamhetsansvarig Anders Larsson 

 
 
 
 
 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-11-18   

Kommunstyrelsen 2008-12-03 § 167   Dnr KS 2008/389 

Begäran om utökad borgen 

Ärendebeskrivning 

VD för Kumla Bostäder AB Lars Hallbergsson har den 28 oktober inkommit med en 
begäran om utökad borgen. 
 
Kumla Bostäder AB har för närvarande ett medgivande från Kumla kommun att uppta 
lån till en nivå om 600 miljoner kronor med kommunal borgen. Utnyttjat 
borgensbelopp uppgår för närvarande till ca 527 miljoner kronor. Investeringsvolymen 
till följd av planerat bostadsbyggande under de närmaste åren medför ett lånebehov 
utöver medgivet högsta borgensbelopp. Kumla Bostäder AB vill därför att 
kommunstyrelsen medger att ramen för borgensåtagandet utökas till 800 miljoner 
kronor. 
 
Denna begäran behandlades på Kumla Bostäder AB:s styrelsesammanträde den 29 
augusti 2008. 

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen godkänner Kumla Bostäder ABs begäran 
om utökad borgen från 600 miljoner kronor till 800 miljoner kronor. 
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner Kumla Bostäder ABs begäran om utökad borgen från 
600 miljoner kronor till 800 miljoner kronor. 
 
_____ 

Expediering 
Kumla Bostäder AB 
Ekonomiavdelningen 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-11-25 § 367  

Kommunstyrelsen 2008-12-03 § 168   Dnr KS 2008/24 

Förslag till internbudget för 2009 och flerårsbudget för 2010-
2011 för kommunledningskontoret 

Ärendebeskrivning 

Ekonomiavdelningen har utarbetat förslag till internbudget för 2009 och flerårsbudget 
för 2010-2011 för kommunledningskontoret. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen antar ekonomiavdelningens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antar ekonomiavdelningens förslag. 
 
_____ 

Expediering 
Ekonomiavdelningen 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-12-02   

Kommunstyrelsen 2008-12-03 § 170   Dnr KS 2008/476 

Ansökan om bidrag från Kumla närradio 94,3 

Ärendebeskrivning 

Kumla närradio 94,3 har ansökt om 100 000 kr i bidrag från Kumla kommun för år 
2009. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att Kumla närradio 94,3 får bidrag på 100 000 kr från 
Kumla kommun.  
 
Pengarna tas från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Kumla närradio 94,3 får bidrag på 100 000 kr från 
Kumla kommun för år 2009.  
 
Pengarna tas från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter. 
 
_____ 

Expediering 
Kumla närradio 94,3 
Ekonomiavdelningen 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2008-12-03 § 171   Dnr  

Information - Farss-projektet (Familjens Rätt till det skrivna 
språket) 

Ärendebeskrivning 

Projektet har funnits i snart tre år och har fått projektmedel via Arvsfonden. 
Projetägare har varit vuxenutbildningen i Kumla kommun, Sydnärkes 
Utbildningsförbund, LO i Kumla och Askersund/Laxå, ABF i Örebro län och 
Dyslexiförbundet FMLS i Örebro län. 
 
Projektet har nu ansökt om mer pengar till det som projektet kallar ProvaPåCenter. 
 
Detta center syftar till att förmedla kunskaper, hjälpa till när det handlar om rättigheter 
och skyldigheter kopplat till funktionshindret och visa på och låta personer själva 
prova hjälpmedel som kan förbättra livskvalitén för många. 
 
Hans Wretlund och Lorena Larsdotter informerar om arbetet i projektet. 
 
 
_____ 

 
 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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