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Kommunstyrelsen 2009-01-14 § 1   Dnr KS 2008/284 

Yttrande över medborgarförslag om nya fotbollsmål på 
gräsplanen i Oppegård 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige remitterade den 15 september 2008, § 102, ett medborgarförslag 
från William Edström om nya fotbollsmål på gräsplanen i Oppegård. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 7 oktober 2008, § 310, att ge kultur- 
och fritidsnämnden i uppdrag att lämna förslag till yttrande. 
 
Utredningssekreterare Carita Ehrstedt har i skrivelse från den 28 oktober 2008 lämnat 
förslag till yttrande. 
 
Av yttrandet framgår att de gamla fotbollsmålen nu är borttagna och att det i god tid 
före fotbollssäsongen i vår kommer att stå nya mål på gräsplanen i Oppegård. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har den 5 november 2008, § 60, beslutat föreslå att 
fullmäktige bifaller medborgarförslaget. 

Arbetsutskottets förslag 

Fullmäktige bifaller medborgarförslaget om nya fotbollsmål på gräsplanen i Oppegård. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt arbetsutskottet. 
 
 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2009-01-14 § 2   Dnr KS 2008/479 

Yttrande över medborgarförslag om förändring av Kumla torg 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 29 augusti 2006, § 237, att ge tekniska 
kontoret i uppdrag att svara på Kent Sundströms medborgarförslag om förändringar av 
Kumla torg. 
 
I medborgarförslaget ger Kent Sundström förslag på åtgärder som kan öka flödet av 
människor på torget. Bland annat föreslås att det på torget under vintertid 
iordningställs en skridskobana och att en fast scen uppförs, vilken utöver att användas 
för uppträdanden kan fungera som fikarum för "Föräldrar på stan". Vidare föreslår 
Sundström att den allmänna toaletten flyttas till hörnet av Odengatan/Köpmangatan. 
 
Utredningssekreterare Joakim Öhrman har den 4 december 2008 lämnat förslag till 
yttrande. 
 
Av yttrandet framgår bland annat att Kumla kommun under flera års tid arbetat med att 
utveckla Kumla centrum. En rad byggnadsprojekt har genomförts och handeln har 
förstärkts. ett förslag till program för centrumutveckling har med hjälp av konslut 
tagits fram i samråd med några berörda fastighetsägare och representanter för handeln. 
Materialet har presenterats och diskuterats med Kumla Promotions medlemmar. 
Kumla Promotion har också en centrumgrupp som har tagit fram olika idéer för hela 
torget. 
 
Av yttrandet framgår också att i den fortsatta centrumutvecklingen kommer idéerna i 
medborgarförslaget att i tillämpliga delar beaktas. 
 
Utredningssekreterare Joakim Öhrman föreslår att kommunfullmäktige antar yttrandet 
och att medborgarförslaget därmed är besvarat. 
 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige antar yttrandet och medborgarförslaget är därmed besvarat. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt arbetsutskottet. 
 
 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2009-01-14 § 3   Dnr KS 2008/452 

Yttrande över Göran Ekbergs medborgarförslag om att inrätta 
en trafikpool 

Ärendebeskrivning 

Tekniska kontoret har av kommunstyrelsens arbetsutskott, den 4 mars 2008, § 102, fått 
i uppdrag att lämna förslag till yttrande på Göran Ekbergs medborgarförslag om att 
inrätta en trafikpool. 
 
Göran Ekberg föreslår att en trafikpool med syfte att före anställda i kommunen med 
transportmedel för tjänsteresor inrättas. I medborgarförslaget föreslås också att 
ersättning för tjänsteresor med egen bil upphör när poolen införs så att Kumla kommun 
omedelbart upphör med skrivningar som "tillgång till egen bil önskvärt/ett krav" i sina 
platsannonser. Vidare föreslås att trafikpoolen även ska kunna nyttjas för privata resor.
 
Utredningssekreterare Joakim Öhrman har den 26 november 2008 lämnat förslag till 
yttrande. 
  
Av yttrandet framgår bland annat att Kumla kommun i dagsläget har en poolbil för 
tjänsteresor. Inom kort kommer två bilar att tillföras denna trafik-/bilpool, varav en 
miljöbil. 
 
Av yttrandet framgår också att Kumla kommun har som ambition att resandet i 
tjänsten med egen bil ska minska. Poolens nyttjandegrad ska utvärderas och en 
genomgång ska ske av i vilken utsträckning resor med egen bil i tjänsten har minskat 
efter att ytterligare två bilar tillförts poolen. 
 
Utredningssekreterare Joakim Öhrman föreslår att kommunfullmäktige antar yttrandet 
och att medborgarförslaget därmed är besvarat. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige antar yttrandet och medborgarförslaget är därmed besvarat. 

Kommunstyrelsen

Förslag 

Åsa Häggström (V) lämnar ett förslag till beslut om att kommunfullmäktige antar 
yttrandet med tillägget att Kumla kommun ska undersöka möjligheten att Kumla 
Bostäder som huvudman åtar sig privat fordonsuthyrning. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt arbetsutskottet. 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Reservationer 

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

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2009-01-14 § 4   Dnr KS 2008/254 

Yttrande över medborgarförslaget gällande branden vid 
Magasinsgatan 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige remitterade den 15 september 2008, § 100, ett medborgarförslag 
från Catarina Widström Häkkinen och Christina Gullberg om att kommunen snyggar 
upp området efter branden på Magasinsgatan och bygger bostäder där. 
 
På kommunstyrelsens arbetsutskott den 7 december 2008 fick kommundirektör Annika 
Hallberg uppdraget att lämna ett yttrande gällande medborgarförslaget. 
 
Annika Hallberg har den 9 december 2008 inkommit med ett förslag till yttrande. 
 
Av yttrandet framgår bland annat att den fastighet som är värst drabbad av branden 
inte ägs av Kumla kommun. Det finns dock ett intresse från Kumla Fastighets AB att 
förvärva fastigheten, för att möjliggöra en sanering även av den delen av området.  
 
Av yttrandet framgår också att det fortfarande finns oklarheter mellan ägare och 
försäkringsbolag gällande fastigheterna på Magasinsgatan. 
 
Annika Hallbergs föreslår att kommunfullmäktige antar yttrandet och att 
medborgarförslaget därmed är besvarat. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige antar yttrandet och medborgarförslaget är därmed besvarat. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt arbetsutskottet. 
 
 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2009-01-14 § 5   Dnr KS 2008/489 

Yttrande över Christer Thörner med fleras motion om 
konstgräs på Idrottsparkens A-plan 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 6 mars 2007, § 67, att ge 
kommunledningskontoret i uppdrag att lämna förslag till yttrande över över Christer 
Thörner med fleras motion om konstgräs på Idrottsparkens A-plan. 
 
Christer Thörner (S), Dan-Åke Moberg (S) och Björn Eriksson (S) har inlämnat en 
motion angående konstgräs på Idrottsparkens A-plan. 
 
I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta att en utredning påbörjas för att 
närmare precisera den investering och de löpande driftskostnader som en 
konstgräsplan vid Idrottsparken i Kumla för med sig. Utredningen ska utöver en 
konstgräsplan inrymma ett system för fjärrvärme och en belysning som möjliggör att 
planen kan utnyttjas i princip 12 månader per år. 
 
Utredningssekreterare Joakim Öhrman har den 9 december 2008 lämnat ett förslag till 
yttrande. 
 
Av yttrandet framgår bland annat investeringskostnader och löpande driftskostnader 
för  en konstgräsplan vid Idrottsparken samt att budgetberedningen i budget för 2009 
har avsatt 4,0 miljoner kronor till att anlägga en konstgräsplan. 
 
Joakim Öhrman föreslår att kommunfullmäktige antar yttrandet och att motionen 
därmed är besvarad. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige antar yttrandet och motionen är därmed besvarad. 
 
Maria Haglund (M) föreslår ett tillägg om att klimatsmarta alternativ för uppvärmning 
ska beaktas i första hand under rubriken uppvärmning i förslaget till yttrande. 
 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige antar yttrandet med tillägget att klimatsmarta alternativ för 
uppvärmning ska beaktas i första hand under rubriken uppvärmning i förslaget till 
yttrande. Motionen är därmed besvarad. 

Reservationer 

Åsa Häggström (V) reserverar sig mot beslutet. 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2009-01-14 § 6   Dnr KS 2008/536 

Förköp av del av fastigheten  Kumla Bandel 3:2, Stationsgatan 
9 Kumla 

Ärendebeskrivning 

Nordvalls Fastigheter HB har den 3 december 2008 hos kommunen anhållit om besked 
från kommunen om Kumla kommun vill utöva sin förköpsrätt avseende fastigheten 
Kumla Bandel 3:2.  
 
Köpekontrakt har upprättats där Jernhusen AB säljer del av fastigheten Kumla Bandel 
3:2 (3 017 m²), Stationsgatan 9, för en köpesumma av 910 000 kronor. 
 
Enligt gällande detaljplan redovisas järnvägsändamål och kulturreservat för den 
berörda fastigheten. Stationshuset utgör sedan 1986 ett byggnadsminne. 
 
Kommunen har redan nyttjanderätt för norra och västra delen av fastigheten och äger 
mark norr, väster och söder om fastigheten.  
 
För att kunna genomföra nuvarande detaljplan med järnvägsändamål och eventuella 
planändringar som krävs för att utvecklas ett nytt resecentra och övriga centrum 
föreslår Stadsarkitekten Kurt Larsson i en skrivelse daterat den 19 december 2008 att 
Kumla kommun utnyttjar sin förköpsrätt avseende del av fastigheten Kumla Bandel 
3:2.  

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att utöva sin förköpsrätt för del av fastigheten Kumla 
Bandel 3:2. 

Yrkanden 

Ordförande Dan-Åke Moberg (S) m fl yrkar bifall till föreliggande förslag. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt arbetsutskottet. 
 
 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2009-01-14 § 7   Dnr KS 2008/506 

Köp av fastigheterna Kumla Sånnersta 4:2 och 4:7 

Ärendebeskrivning 

Köpekontrakt har upprättats där Kumla kommun köper fastigheterna Kumla Sånnersta 
4:2 och 4:7. Fastigheten är bebyggd med ett enbostadshus, större delen av marken är 
skog och åker. 
 
Fastigheten köps in för framtida utbyggnad av centralorten mot Brånsta-
Sånnerstaområdet. 
 
Köpesumma 6 500 000 kronor. 
 
Köpekontraktet gäller under förutsättning att det godkänns av kommunfullmäktige. 
 
Näringslivsdirektör Thage Arvidsson och markhandläggare Linda Wilhelmsson 
föreslår att kommunfullmäktige godkänner gällande köp av fastigheten Kumla 
Sånnersta 4:2 och 4:7 och att i investeringsbudgeten för kommunfullmäktige anslå 6 
500 000 kronor för ovanstående fastighetsköp. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige godkänner köpekontraktet samt anslår 6 500 000 kronor i 
investeringsbudgeten för kommunfullmäktige. 
 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt arbetsutskottet. 
 
 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2009-01-14 § 8   Dnr KS 2008/507 

Köp av fastigheten Kumla Rapphönan 11 

Ärendebeskrivning 

Köpekontrakt har upprättats där Kumla kommun köper fastigheterna Kumla 
Rapphönan 11. Fastigheten är bebyggd med ett enbostadshus med adress Parkgatan 3. 
 
Fastigheten är belägen i kv Gladan/Rapphönan och ingår i kommunens framtida 
exploateringsområde (Centrum). 
 
Köpesumma 1 955 000 kronor. 
 
Köpekontraktet gäller under förutsättning att det godkänns av kommunfullmäktige 
samt att säljarna förvärvar kommunens fastighet Kumla Tigern 5. 
 
Näringslivsdirektör Thage Arvidsson och markhandläggare Linda Wilhelmsson 
föreslår att kommunfullmäktige godkänner gällande köp av fastigheten Kumla 
Rapphönan 11 och att i investeringsbudgeten för kommunfullmäktige anslå 1 955 000 
kronor för ovanstående fastighetsköp. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige godkänner köpekontraktet samt anslår 1 955 000 kronor i 
investeringsbudgeten för kommunfullmäktige. 
 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt arbetsutskottet. 
 
 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2009-01-14 § 9   Dnr KS 2008/311 

Budget- och arvodesfrågor för kommunrevisionen 

Ärendebeskrivning 

Anders Svärd (C), ordförande för kommunrevisionen i Kumla kommun och Anders 
Johansson (S), vice ordförande för kommunrevisionen i Kumla kommun har den 25 
september 2008 inkommit med ett förslag om budget- och arvodesfrågor för 
kommunrevisionen i Kumla kommun. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade den 18 november 2008 , § 353, frågan 
om budget och arvodesfrågor för kommunrevisionen till kommunledningskontoret.  
 
Kommunledningskontorets uppdrag är att lämna förslag på finansiering av en ökning 
av arvodena för revisonens ledamöter, undantaget de delar som rör ordföranden och 
vice ordföranden. 
 
Ekonomichef Johan Hultgren har den 15 december 2008 lämnat förslag till yttrande. 
 
Av yttrandet framgår bland annat att revisiorernas förslag innebär en ökning av 
kostnaderna på sammanlagt 109 683 kronor. 
 
Johan Hultgren föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

1. arvodena till ledamöterna höjs enligt bilaga 
2. finansiering sker genom att 110 000 kronor avsätts i kommunstyrelsens anslag 

för oförutsedda utgifter 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att: 
1. arvodena till ledamöterna höjs enligt bilaga 
2. finansiering sker genom att 110 000 kronor avsätts i kommunstyrelsens anslag 

för oförutsedda utgifter 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt arbetsutskottet. 
 
 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2009-01-14 § 10   Dnr  

Anmälan av arbetsutskottets och gymnasieutskottets protokoll

Ärendebeskrivning 

Anmäles beslut genom protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den25 
november, 2 och 16 december 2008 samt från gymnasieutskottet den 24 november 
2008. 
 
_____ 

 
 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2009-01-14 § 11   Dnr  

Förslag till internbudget för tekniska kontoret 2009-2011 

Ärendebeskrivning 

Tekniska kontoret har den 10 december 2008 lämnat förslag till internbudget för 2009 
och flerårsbudget 2010-2011. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen godkänner tekniska kontorets förslag till internbudget 2009-2011. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner tekniska kontorets förslag till internbudget 2009-2011. 
 
_____ 

Expediering 
Tekniska kontoret 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2009-01-14 § 12   Dnr KS 2008/24 

Förslag till internbudget för kommunfastigheter 2009-2011 

Ärendebeskrivning 

Kommunfastigheter har den 10 december 2008 lämnat förslag till internbudget för 
2009 och flerårsbudget 2010-2011. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen godkänner kommunfastigheters förslag till internbudget 2009-2011. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner kommunfastigheters förslag till internbudget 2009-2011. 
 
_____ 

Expediering 
Kommunfastigheter 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2009-01-14 § 13   Dnr KS 2008/504 

Försäljning av fastigheten Kumla Tigern 5 

Ärendebeskrivning 

Köpekontrakt har upprättats där Kumla kommun säljer fastigheten Kumla Tigern 5. 
Fastigheten är bebyggd med ett småhus (reglerings- och saneringsbyggnad). 
Kommunen ombesörjer och bekostar rivning av byggnaden innan tillträde. 
 
Köpesumma 200 000 kronor. 
 
Köpekontraktet gäller under förutsättning att det godkänns av kommunstyrelsen samt 
att kommunen förvärvar köparens fastighet Kumla Rapphönan 11. 
 
Näringslivsdirektör Thage Arvidsson och markhandläggare Linda Wilhelmsson 
föreslår att kommunstyrelsen godkänner köpekontraktet och att i investeringsbudgeten 
för kommunstyrelsen budgetera en inkomst på 200 000 kronor för ovanstående 
fastighetsköp. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen godkänner köpekontraktet samt budgeterar en inkomst på 200 000 i 
investeringsbudgeten för kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner köpekontraktet samt budgeterar en inkomst på 200 000 i 
investeringsbudgeten för kommunstyrelsen. 
 
_____ 

Expediering 
Näringslivsdirektör Thage Arvidsson  
Markhandläggare Linda Wilhelmsson 
Ekonomikontoret 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2009-01-14 § 14   Dnr KS 2008/505 

Försäljning av del av fastigheten Kumla Byrsta 1:23 

Ärendebeskrivning 

Köpekontrakt har upprättats där Kumla kommun säljer del av fastigheten Kumla 
Byrsta 1:23. Köparna äger intilliggande fastighet och marken kommer att 
fastighetsregleras. 
 
Köpesumma 450 000 kronor. 
 
Köpekontraktet gäller under förutsättning att det godkänns av kommunstyrelsen. 
 
Näringslivsdirektör Thage Arvidsson och markhandläggare Linda Wilhelmsson 
föreslår att kommunstyrelsen godkänner köpekontraktet gällande försäljning av del av 
fastigheten Kumla Byrsta 1:23 och att i investeringsbudgeten för kommunstyrelsen 
budgetera en inkomst på 450 000 kronor för ovanstående fastighetsköp. 
 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen godkänner köpekontraktet samt budgeterar en inkomst på 450 000 i 
investeringsbudgeten för kommunstyrelsen. 
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner köpekontraktet samt budgeterar en inkomst på 450 000 i 
investeringsbudgeten för kommunstyrelsen. 
 
_____ 

Expediering 
Näringslivsdirektör Thage Arvidsson  
Markhandläggare Linda Wilhelmsson 
Ekonomikontoret 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2009-01-14 § 15   Dnr KS 2008/508 

Försäljning av fastigheten Kumla Saturnus 7 

Ärendebeskrivning 

Köpekontrakt har upprättats där Kumla kommun säljer fastigheten Kumla Saturnus 7 
till ÖGS Fastighets AB. Fastigheten är belägen i Fylsta industriområde. För området 
gäller en detaljplan från 1977-03-23. 
 
Köpesumma 356 000 kronor. 
 
Köpekontraktet gäller under förutsättning att det godkänns av kommunstyrelsen. 
 
Näringslivsdirektör Thage Arvidsson och markhandläggare Linda Wilhelmsson 
föreslår att kommunstyrelsen godkänner köpekontraktet gällande försäljning av del av 
fastigheten Kumla Saturnus 7 och att i investeringsbudgeten för kommunstyrelsen 
budgetera en inkomst på 356 000 kronor för ovanstående fastighetsköp. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen godkänner köpekontraktet samt budgeterar en inkomst på 356 000 i 
investeringsbudgeten för kommunstyrelsen. 
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner köpekontraktet samt budgeterar en inkomst på 356 000 i 
investeringsbudgeten för kommunstyrelsen. 
 
_____ 

Expediering 
ÖGS Fastighets AB 
Näringslivsdirektör Thage Arvidsson  
Markhandläggare Linda Wilhelmsson 
Ekonomikontoret 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2009-01-14 § 16   Dnr KS 2008/468 

Ansökan om ekonomiskt bidrag från Livregementets husarer 
K3, Karlsborg 

Ärendebeskrivning 

Livregementets husarer ansöker om bidrag hos Kumla kommun för att ge ut en 
minnesbok med utgivning 2009.  
 
Minnesboken K3 - 25 år i Karlsborg kommer att skrivas i en "lätt form med många 
bilder" för att attrahera läsare.  
 
Om Kumla kommun lämna ekonomiskt bidrag för att finansiera boken kommer det i 
bokens förord att framgå att Kumla kommun varit en av dem som möjliggjort 
framtagningen av K3 - 25 år i Karlsborg. 

Arbetsutskottets förslag 

Kumla kommun bidrar med 5 000 kronor till framtagningen av minnesboken  
K3 - 25 år i Karlsborg.  
 
Pengarna tas från kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kumla kommun bidrar med 5 000 kronor till framtagningen av minnesboken  
K3 - 25 år i Karlsborg.  
 
Pengarna tas från kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter. 
 
_____ 

Expediering 
Livregementets husarer K3, Karlsborg 
Ekonomikontoret 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2009-01-14 § 17   Dnr KS 2008/467 

Subventionerad friskvård för Kumla kommuns medarbetare 

Ärendebeskrivning 

Hälso- och rehabsamordnare Mikael Wennerström har den 3 december 2008 lämnat 
förslag till förändringar i reglerna för subventionerad friskvård för Kumla kommuns 
medarbetare. 
 
Av förslaget framgår att fr o m 1 januari 2009 föreslås reglerna om subventionerad 
friskvård för Kumla kommuns medarbetare förändras på så vis att den fria träningen i 
Kumlahallen försvinner. Istället höjer vi den sk friskvårdspengen till 1000 kr/år. 
Friskvårdspengen kan användas vid köp av årskort, terminskort etc.  
 
Ersättning utgår med max 1000kr/ år och återfås via lönen mot uppvisande av ifylld 
ansökan om friskvårdspeng samt bifogat kvitto. 
 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen godkänner förslaget om förändring av subventionerad friskvård för 
Kumla kommuns medarbetare. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner förslaget om förändring av subventionerad friskvård för 
Kumla kommuns medarbetare. 
 
_____ 

Expediering 
Personalavdelningen, Mikael Wennerström 
Ekonomikontoret 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2009-01-14 § 18   Dnr KS 2008/447 

Ändring och tillägg av delegationsordning för beslut i 
personalärenden 

Ärendebeskrivning 

Personalchef Ulla Lundholm har i skrivelse från den 25 november 2008 föreslagit att 
kommunstyrelsen beslutar om ändring och tillägg av delegationsordning för beslut i 
personalärenden. 
 
Tillägget innebär att blankett för anmälan av bisyssla ska skickas till personalchefen 
för bedömning. 
 
Ändringen innebär att personalchef fattar beslut om tjänstledighet med lön för enskilda 
angelägenheter, istället för som idag chef/arbetsledare. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar om följande ändring och tillägg av delegationsordningen 
för beslut av personalärenden: 

1. Anmälan av bisyssla ska skickas till personalchefen för bedömning. 
2. Personalchef fattar beslut om tjänstledighet med lön för enskilda 

angelägenheter, istället för som idag närmaste chef/arbetsledare 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar om följande ändring och tillägg av delegationsordningen 
för beslut av personalärenden: 

1. Anmälan av bisyssla ska skickas till personalchefen för bedömning. 
2.  Personalchef fattar beslut om tjänstledighet med lön för enskilda 

angelägenheter, istället för som idag närmaste chef/arbetsledare 
 
_____ 

Expediering 
Personalchef Ulla Lundholm 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2009-01-14 § 19   Dnr KS 2008/432 

Nya program på John Norlandergymnasiet 2009 

Ärendebeskrivning 

Gymnasiechef Rolf Östman har av gymnasieutskottet fått uppdraget att utreda ett antal 
nya program och inriktningar för inför läsåret 2009/2010. 
 
Rolf Östman har den 24 november 2008 lämnat en utredning gällande följande 
program: 
 
1. Naturvetenskapligt program 
2. Samhällsprogrammet inriktning ekonomi 
3. Fordonsprogrammet inriktning maskinteknik med profil tungmontör 
4. Estetiskt program 
5. Hantverksprogrammet inriktning frisör och guld/silversmide 
6. Elprogrammet med inriktning elteknik 
 
Arbetsutskottet förslår den 13 januari 2009, § 4, att kommunstyrelsen godkänner att 
följande utbildningar ska erbjudas på John Norlandergymnasiet höstterminen 2009: 
 
1. Naturvetenskapligt program 
2. Samhällsprogrammet inriktning ekonomi 
3. Fordonsprogrammet inriktning maskinteknik med profil tungmontör 
4. Elprogrammet med inriktning elteknik 
 
Gymnasiechef Rolf Östman informerar på sammanträdet. 
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner att följande utbildningar ska erbjudas på  
John Norlandergymnasiet höstterminen 2009: 

1. Naturvetenskapligt program 
2. Samhällsprogrammet inriktning ekonomi 
3. Fordonsprogrammet inriktning maskinteknik och lastbilsteknik med profil 

tungmontör 
4. Elprogrammet med inriktning elteknik 

 
_____ 

Expediering 
Gymnasiechef Rolf Östman 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2009-01-14 § 22   Dnr KS 2009/33 

Attestförteckning 2009 för kommunstyrelsens ansvarsområde 

Ärendebeskrivning 

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till ny attestförteckning för 
kommunstyrelsen för år 2009. 
 
Enligt beslut i kommunstyrelsen den 7 november 2001, § 100, skall handlingen hållas 
tillgänglig på kommunledningskontoret och inte sändas ut. 
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner kommunledningskontorets förslag till ny 
attestförteckning för kommunstyrelsen för år 2009. 
 
_____ 

Expediering 
Kommunledningskontoret 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 
 



  
KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
  
 

23 

 
 

Kommunstyrelsen 2009-01-14 § 20   Dnr KS 2008/470 

Tillsättande av tjänst som utredningssekreterare vid barn- och 
utbildningsförvaltningen 

Ärendebeskrivning 

Då ordinarie utredningssekreterare Anders Andersson sagt upp sin tjänst har Elisabeth 
Jangenby sedan augusti 2008 vikarierat som utredningssekreterare på barn- och 
utbildningsförvaltningen. 
 
Barn- och utbildningschef Leif Lindström föreslår i skrivelse från den 3 december 
2008 att Elisabeth Jangenby, 760929, tillsvidareanställs som utredningssekreterare på 
barn- och utbildningsförvaltningen. 
 
De fackliga organisationerna har inget att erinra mot beslutet. 
 
Barn- och utbildningschef Leif Lindström föreslår att kommunstyrelsen beslutar att 
tillsvidareanställa Elisabeth Jangenby som utredningssekreterare på barn- och 
utbildningsförvaltningen. 
 
Tillträde enligt överenskommelse. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att tillsvidareanställa Elisabeth Jangenby som 
utredningssekreterare på barn- och utbildningsförvaltningen. 
 
Tillträde enligt överenskommelse. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att tillsvidareanställa Elisabeth Jangenby som 
utredningssekreterare på barn- och utbildningsförvaltningen. 
 
Tillträde enligt överenskommelse. 
 
_____ 

Expediering 
Barn- och utbildningschef Leif Lindström 
Elisabeth Jangenby 
Personalavdelningen 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2009-01-14 § 21   Dnr KS 2009/32 

Undertecknande av handlingar 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade den 5 december 2007, § 84, i ärende gällande 
undertecknande av handlingar. På grund av att Dan-Åke Moberg avsagt sig uppdraget 
som kommunalråd och fullmäktige valt Lennart Eriksson till nytt kommunalråd 
föreslår kommunledningskontoret att kommunstyrelsen beslutar 
 
att uppdra åt kommunalrådet Lennart Eriksson med kommunalrådet Annica Eriksson 
eller oppositionsrådet Maria Haglund som ersättare med kontrasignering av 
kommundirektör Annika Hallberg eller näringslivsansvarig Thage Arvidsson eller 
ekonomichef Johan Hultgren underteckna från kommunstyrelsen och dess utskott 
utgående skrivelser samt kontrakt, låne- och borgensförbindelser, fullmakter och andra 
liknande handlingar, 
 
dock att handlingar avseende placerig av likvida medel, lån och borgen, som enligt 
delegationsordning för kommunstyrelsen beslutas av finanschefen med ekonomichefen 
som ersättare, undertecknas av finanschef Ronny Salomonsson med ekonomichef 
Johan Hultgren som ersättare, samt 
 
att uppdra åt näringslivsansvarig Thage Arvidsson med kommundirektör Annika 
Hallberg som ersättare att underteckna köpebrev vid förvärv och försäljning av 
fastighet som beslutas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunledningskontorets förslag 
 
att uppdra åt kommunalrådet Lennart Eriksson med kommunalrådet Annica Eriksson 
eller oppositionsrådet Maria Haglund som ersättare med kontrasignering av 
kommundirektör Annika Hallberg eller näringslivsansvarig Thage Arvidsson eller 
ekonomichef Johan Hultgren underteckna från kommunstyrelsen och dess utskott 
utgående skrivelser samt kontrakt, låne- och borgensförbindelser, fullmakter och andra 
liknande handlingar, 
 
dock att handlingar avseende placerig av likvida medel, lån och borgen, som enligt 
delegationsordning för kommunstyrelsen beslutas av finanschefen med ekonomichefen 
som ersättare, undertecknas av finanschef Ronny Salomonsson med ekonomichef 
Johan Hultgren som ersättare, samt 
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att uppdra åt näringslivsansvarig Thage Arvidsson med kommundirektör Annika 
Hallberg som ersättare att underteckna köpebrev vid förvärv och försäljning av 
fastighet som beslutas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
 
_____ 

Expediering 
Kommunalråd Lennart Eriksson  
Kommunalråd Annica Eriksson  
Oppositionsråd Maria Haglund  
Kommundirektör Annika Hallberg  
Näringslivsansvarig Thage Arvidsson  
Ekonomichef Johan Hultgren  
Finanschef Ronny Salomonsson  
Kommunledningskontoret 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2009-01-14 § 23   Dnr KS 2008/513 

Avsägelse av kommunala uppdrag - Dan-Åke Moberg 

Ärendebeskrivning 

Dan-Åke Moberg (S) har i skrivelse från den 9 december 2008 bland annat avsagt sig 
uppdragen som ordförande och ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott och ledamot 
i kulturpriskommittén. 
 
Kommunstyrelsen har att utse ny ordförande och ledamot i kommunstyrelsens 
arbetsutskott samt ny ledamot i kulturpriskommittén. 

Förslag 

Annica Eriksson (S) föreslår Lennart Eriksson (S) som ordförande i kommunstyrelsens 
arbetsutskott samt ledamot i kulturpriskommittén och Katarina Hansson (S) som 
ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att utse Lennart Eriksson (S) till ordförande i 
kommunstyrelsens arbetsutskott samt ledamot i kulturpriskommittén och Katarina 
Hansson (S) till ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 
_____ 

Expediering 
Lennart Eriksson 
Katarina Hansson 
Kommunledningskontoret 
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
  
 

27 

 
 

Kommunstyrelsen 2009-01-14 § 24   Dnr KS 2008/515 

Avsägelse av kommunalt uppdrag - Lennart Eriksson 

Ärendebeskrivning 

Lennart Eriksson (S) har i skrivelse från den 8 december 2008 bland annat avsagt sig 
uppdraget som ordförande i sociala rådet. 
 
Kommunstyrelsen har att utse ny ordförande i sociala rådet. 

Förslag 

Annica Eriksson (S) föreslår Gunnel Kask (S) som ordförande i sociala rådet. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar utse Gunnel Kask (S) till ordförande i sociala rådet. 
 
_____ 

Expediering 
Gunnel Kask 
kommunledningskontoret 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2009-01-14 § 25   Dnr KS 2008/517 

Avsägelse av kommunalt uppdrag - Katarina Hansson 

Ärendebeskrivning 

Katarina Hansson (S) har i skrivelse från den 8 december 2008 avsagt sig uppdraget 
som ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 
Kommunstyrelsen har att utse ny ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Förslag 

Annica Eriksson (S) föreslår Gunnel Kask (S) som ny ersättare i kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunfullmäktige beslutar utse Gunnel Kask (S) till ny ersättare i 
kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
_____ 

Expediering 
Gunnel Kask 
Kommunledningskontoret 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2009-01-14 § 26   Dnr KS 2008/453 

Information om åtgärdsplaneringen 2010-2021 - 
transportsystemet Örebro län  

Ärendebeskrivning 

Utredningssekreterare Joakim Öhrman informerar om Kumla kommuns underlag och 
prioriteringar för åtgärdsplanering 2010-2021 - transportinfrastrukturen i Örebro län.  
 
 
_____ 
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Kommunstyrelsen 2009-01-14 § 27   Dnr  

Information - Kumla mot narkotika 

Ärendebeskrivning 

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

 
 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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