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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2010-03-03 § 33 Dnr KS 2010/27 

Kvartalsrapport från Kumla mot narkotika 

Ärendebeskrivning 
Sophie Arvberger och Ola Bosshammar presenterar Kronobergsmodellen och 
kvartalsrapporten från Kumla mot narkotika.  
 
Syftet med Kumla mot narkotika är att barn och ungdomars uppväxt i Kumla kommun 
skall vara fri från alkohol och narkotika. Verksamheten innehåller uppsökande och 
förebyggande arbetet mot alkohol och narkotika. Arbetet skall leda till att minska 
nyrekryteringen till narkotikamissbruk. 

Förvaltningens förslag 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2010-03-03 § 34 Dnr KS 2010/175 
Verksamhetsbeskrivning och ekonomisk redovisning för 
alkoholhandläggaren 2009 

Ärendebeskrivning 
Patrik Germer, alkoholhandläggare presenterar redovisning av verksamheten, vissa 
verksamhetsförändringar och nyckeltal avseende verksamhetsår 2009 för 
alkoholhandläggaren/tillståndsenheten. 

Förvaltningens förslag 

Kommunstyrelsen lägger verksamhetsbeskrivningen och den ekonomiska redovisningen 
för år 2009 till handlingarna. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen lägger verksamhetsbeskrivningen och den ekonomiska redovisningen 
för år 2009 till handlingarna. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2010-03-03 § 35 Dnr KS 2010/142 

Ombudgetering av investeringar från år 2009 till år 2010 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har haft genomgång med företrädare för 
facknämnderna om vilka investeringar som behöver ombudgeteras från år 2009 till 2010 
års budget.  

Förvaltningens förslag 

Kommunfullmäktige  
 
1. godkänner ombudgeteringar enligt förslag, 8 februari, totalt på 25,9 mkr, 
 
2. projekt 0257 (Gång- och cykelvägar sjöparken) i 2010 års budget sänks från 800 tkr 
till 425 tkr, anslaget används till tidigare beslutad investering i gång/cykelväg N. Mos. 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunfullmäktige godkänner ombudgeteringar enligt förslag, 23 februari,  totalt på 
26,3 mkr. Det innebär att investeringsbudgeten för år 2010 kommer att uppgå till 133,9 
mkr.  

Kommunstyrelsens förslag 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2010-03-03 § 36 Dnr KS 2010/143 
Överföring av budgetavvikelser i bokslut för år 2009 till budget 
för år 2010 

Ärendebeskrivning 
Huvudprincipen i Kumla kommun är att 100% av nettoavvikelsen i bokslutet överförs 
till kommande år. Justeringar av överföringen kan förekomma om det finns särskilda 
skäl för det.  
 
Efter genomgång med företrädare för facknämnderna föreslår kommundirektör och 
ekonomichef att netto 3.229 tkr av 2009 års budgetavvikelser överföres till 2010 års 
budget. 

Förvaltningens förslag 
Kommunfullmäktige godkänner att 3.229 tkr av 2009 års budgetavvikelser överföres till 
2010 års budget. 

Arbetsutskottets behandling 
Yrkande 
Maria Haglund (M) och Torbjörn Ahlin (C) yrkar på följande justeringar och tillägg. 
 
1. uppdrar till socialnämnden att se över sina kostnader och återkomma till 
arbetsutskottet med en åtgärdsanalys. 
 
2. uppdrar till ekonomikontoret att ta fram en ny resursfördelningsmodell för 
socialförvaltningen, där lagstadgade åtgärder och behov får en större genomslagskraft 
när resurserna ska tilldelas. 
 
3. att inte överföra 1068 tkr till kommunstyrelsen utan istället flytta dessa pengar till 
barn- och utbildningsnämnden (överföringen till barn- och utbildningsnämnden blir då  
1 363,4 tkr). 
 
Annica Eriksson (S) yrkar avslag på punkterna två och tre. Gällande punkt ett så har 
socialnämnden redan ett uppdrag att se över sina kostnader. 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunfullmäktige  
 
1. godkänner att 3.229 tkr av 2009 års budgetavvikelser överföres till 2010 års budget, 

 
2. uppdrar till socialnämnden att se över sina kostnader och återkomma till 
arbetsutskottet med en åtgärdsanalys. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelsen                          2010-03-03              § 36           Dnr KS 2010/143 

forts. 
Överföring av budgetavvikelser i bokslut för år 2009 till budget 
för år 2010 
 
Reservation 
Maria Haglund (M) och Torbjörn Ahlin (C) reserverar sig till förmån för sitt eget 
yrkande gällande punkt två och tre. 

Kommunstyrelsens behandling 
Yrkande 
Maria Haglund (M) och Torbjörn Ahlin (C) yrkar på följande justeringar och tillägg. 
 
1. uppdrar till ekonomikontoret att ta fram en ny resursfördelningsmodell för 
socialförvaltningen, där lagstadgade åtgärder och behov får en större genomslagskraft 
när resurserna ska tilldelas. 
 
2. att inte överföra 1068 tkr till kommunstyrelsen utan istället flytta dessa pengar till 
barn- och utbildningsnämnden (överföringen till barn- och utbildningsnämnden blir då 
1363,4 tkr). 
 
Annica Eriksson (S) yrkar avslag på Maria Haglund (M) och Torbjörn Ahlins (C) 
yrkande. 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt arbetsutskottets förslag. 

Kommunstyrelsens förslag 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Reservation 
Maria Haglund (M), Torbjörn Ahlin (C), Linda Axäng (FP), Mats Hellgren (M) och Per 
Holm (KD) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2010-03-03 § 37 Dnr KS 2009/728 
Förslag till yttrande över medborgarförslag - om att införa 
förbud mot odling av genmanipulerade grödor och växter, 
GMO-fri zon 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag har inkommit den 28 oktober 2009 där förslaget är att införa 
förbud mot odling av genmanipulerade grödor och växter såväl som försöksodlingar 
som odlingar i större skala och att Kumla kommun blir en GMO-fri zon.  
 
GMO är inte en traditionell växtförädling. Det handlar om något helt nytt, där man tar 
bort barriärer som alltid funnits mellan olika arter. Man klipper och klistrar i 
arvsmassans DNA-trådar och skapar en mix av olika arter som aldrig skulle kunna 
korsas på naturlig väg. 
 
Kommunfullmäktige remitterade den 16 november 2009, § 192, ett medborgarförslag 
om att införa förbud mot odling av genmanipulerade grödor och växter. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden har efter uppdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 
den 17 november lämnat förslag till yttrande den 26 januari där det framgår att det inte 
ligger inom kommunens kompetensområde att besluta om ett generellt förbud mot att 
odla genmodifierade grödor i Kumla kommun. Det är dock möjligt att ändra villkor i 
arrendeavtal i samband med att dessa förhandlas om för att förbjuda odling av GMO-
grödor på kommunens mark. Kommunen kan även besluta att inte köpa in 
genmodifierade grödor till verksamheten. 

Miljö- och byggnadsnämndens förslag 
Kommunfullmäktige  
 
1. antar yttrandet och att medborgarförslaget bifalls avseende,  
 
2. inga GMO-grödor ska odlas i den kommunala verksamheten eller på kommunal 
mark. I takt med att arrendeavtal skrivs om ska det skrivas in i avtalen att det inte är 
tillåtet att odla GMO-grödor på den arrenderade marken, 
 
3. livsmedel där det av märkningen framgår innehåller GMO-grödor ska inte köpas in 
till kommunal verksamhet. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår vidare att kommunfullmäktige avslår 
medborgarförslaget avseende,  
 
4. att Kumla kommun utropar sig till GMO-fri zon eftersom detta ligger utanför den 
kommunala kompetensen att besluta om. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2010-03-03 § 37 Dnr KS 2009/728 
forts. 
Förslag till yttrande över medborgarförslag - om att införa 
förbud mot odling av genmanipulerade grödor och växter, 
GMO-fri zon 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt miljö- och byggnadsnämnden förslag. 

Kommunstyrelsens förslag 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2010-03-03 § 38 Dnr KS 2009/790 
Förslag till yttrande över medborgarförslag - bättre belysning 
vid övergångsställen 

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har den 17 november 2009 inlämnats i vilket framförs att 
belysningen vid övergångsställena i Kumla kommun behöver förbättras. 
 
Kommunfullmäktige remitterade den 17 november 2009, § 203, medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav den 12 januari 2010, § 14, tekniska kontoret i 
uppdrag att lämna förslag till yttrande. 
 
Tekniska kontoret har den 26 januari lämnat förslag till yttrande.  
 
Av yttrandet framgår bland annat att Kumla kommun successivt ser över trafikmiljön. 
När kommunen utför arbeten i gatumiljön inkluderas i dessa även 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder, att förstärka belysningen vid övergångsställen är 
exempel på sådan åtgärd som kan bli aktuell.  

Förvaltningens förslag 
Kommunfullmäktige  
 
1. antar yttrandet 
2. beslutar att medborgarförslaget därmed är besvarat. 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunfullmäktige  
 
1. antar yttrandet 
2. bifaller medborgarförslaget. 

Kommunstyrelsens förslag 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2010-03-03 § 39 Dnr KS 2009/761 
Förslag till yttrande över medborgarförslag - om vidgad 
information om kulturella aktiviteter i Kumla kommun 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige remitterade den 17 november, § 430, ett medborgarförslag om vidgad 
information om kulturella aktiviteter i Kumla. Kultur- och fritidsnämnden har fått i uppdrag att 
lämna förslag till yttrande. 
 
Förslagsställaren anser att det råder stor brist på marknadsföringen av de kulturevenemang som 
arrangeras i Kumla och föreslår 
 
1. fler anslagstavlor i centrala Kumla, 
2. anslagstavlorna vid infarterna ska användas mer, 
3. bildas en grupp med intresserade, engagerade och kunniga personer som får analysera 
behovet av vidgad information gällande kulturella aktiviteter i Kumla kommun, 
4. gruppen får möjligheter att lämna förslag till åtgärder. 
 
Efter uppdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 november 2009 har kultur- och 
fritidsnämnden lämnat förslag till yttrande den 12 januari där det framgår bland annat att 
nämnden arbetar ständigt på att förbättra informationsflödet om vad som händer i Kumla och 
även inom kultursektorn. 
 
Anslagstavlor finns i centrala Kumla, Hällabrottet, Sannahed, Åbytorp och Hardemo. 
Arrangörer lämnar in affischer till turistbyrån som ombesörjer uppsättningen på anslagstavlorna. 
 
Vid tre av infarterna finns skyltar som hälsar välkommen till Kumla och där arrangörer kan, via 
turistbyrån, boka en plats för att annonsera sina evenemang. Det finns plats för fyra evenemang 
samtidigt. En utredning om nya infartsskyltar har dock nyligen påbörjats. 
 
Kultur- och fritidsnämnden anser att det för närvarande pågår ett samlat arbete och att det därför 
inte är aktuellt att bilda en speciell grupp som analyserar behovet av vidgad information när det 
gäller kulturella aktiviteter i Kumla.  

Kultur- och fritidsnämndens förslag 
Kommunfullmäktige 
1. antar yttrandet, 
2. beslutar att medborgarförslaget därmed är besvarat. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt kultur- och fritidsnämndens förslag. 

Kommunstyrelsens förslag 
Enligt arbetsutskottets förslag med komplettering i yttrandet att det finns anslagstavlor 
även i Ekeby. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2010-03-03 § 40 Dnr KS 2009/794 

Förslag till yttrande över medborgarförslag - matmässa 

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har den 18 november 2009 inlämnats där det föreslås att en 
matmässa anordnas under sommaren 2010 på Kumla torg för boende. 
 
Förslagsställarna anser att det är viktigt att skapa mötesplatser där människor med olika 
bakgrund lär känna varandra, umgås på ett naturligt sätt och få en inblick i varandras 
kultur. En matmässa - tillsammans med underhållning i form av dans och musik - 
sommartid på Kumla torg kan vara just en sådan mötesplats.  
 
Förslagsställarna föreslår att små smakportioner säljs till självkostnadspris, att företag 
och föreningar erbjuds att sponsra med pengar, varor eller arbete och att kommunen står 
för övriga kostnader. 
 
Efter uppdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 12 januari har kultur- och 
fritidsnämnden lämnat förslag till yttrande den 25 januari där kultur- och fritidsnämnden 
ställer sig positiv till förslaget och som resultat av en motion till fullmäktige gällande 
införande av en kumladag för ökad sammanhållning och för att manifestera kommunens 
kraft, kommer en kumladag att arrangeras i augusti 2010. Detta evenemang är tänkt att 
bli årligt återkommande.  
 
Arrangörer är Kumla kommun i samarbete med Kumla Promotion och föreningar.  En 
matmässa på Kumla torg kan vara en av många aktiviteter denna dag. Olika 
nationaliteter kan presentera sina respektive matkulturer genom smakprov och 
försäljning. 
 
Den blivande planeringsgruppen för kumladagen kommer att sträva efter att genomföra 
någon form av matmässa i samband med kumladagen. 

Kultur- och fritidsnämndens förslag 
Kommunfullmäktige 
 
1. antar yttrandet, 
2. beslutar att medborgarförslaget därmed är besvarat. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt kultur- och fritidsnämndens förslag. 

Kommunstyrelsens förslag 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2010-03-03 § 41 Dnr KS 2010/157 

Delegation gällande avtalstecknande 

Ärendebeskrivning 
Vid upphandlingar från inköpssamverkan Örebro, länsövergripande, eller SKL 
Kommentus, Kammarkollegiet, VHS, Allego med flera riksövergripande 
upphandlingsorgan tas idag beslut om medverkan av respektive förvaltningschef. 
Avtalet undertecknas sedan av förvaltningschef eller kommundirektören.  
 
Kumla kommun har fattat beslut om att ha en inköpssamordnare i organisationen. Den 
funktionen ska ha kontroll över de avtal som finns och sprida innehållet till 
organisationen för att kommunen ska göra inköp på kostnadseffektivt sätt. 
 
Eftersom beslut om deltagande redan skett är avtalstecknandet formalia så kallat 
tilldelningsbeslut. Avtalstecknandet kan då delegeras till inköpssamordnaren som 
förvarar avtalen centralt och sprider information om dessa.   

Förvaltningens förslag 
Kommunstyrelsen delegerar till inköpssamordnare, med administrativ chef som 
ersättare, att teckna kommunövergripande leverantörsavtal efter beslut om medverkan i 
upphandling. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen delegerar till inköpssamordnare, med administrativ chef som 
ersättare, att teckna kommunövergripande leverantörsavtal efter beslut om medverkan i 
upphandling. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2010-03-03 § 42 Dnr KS 2009/793 

Undervisning året om vid vuxenundervisningen 

Ärendebeskrivning 
Gymnasieutskottet beslutade i december att uppdra åt förvaltningen att redovisa 
förutsättningarna för åretruntundervisning vid vuxenutbildningen.  
Förvaltningens bedömning är att en efterfrågan på vuxenutbildning utanför normala 
läsårstider finns, även om den är begränsad. 

Gymnasieutskottets förslag 

Kommunstyrelsen 
 
1. erbjuder undervisning vid gymnasial och grundläggande vuxenutbildning året runt 
med undantag för en semesterperiod under sommaren, 
 
2. erbjuder undervisning vid särvux på samma tider som övrig sysselsättning för 
målgruppen så långt det är ekonomiskt möjligt, 
 
3. uppdrar åt gymnasiechefen att arbeta vidare med de personalpolitiska konsekvenserna 
av detta, 
 
4. i samband med översyn av budget inför andra halvåret ska beslut fattas om SFI för 
invandrare. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt gymnasieutskottets förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen 
 
1. erbjuder undervisning vid gymnasial och grundläggande vuxenutbildning året runt 
med undantag för en semesterperiod under sommaren, 
 
2. erbjuder undervisning vid särvux på samma tider som övrig sysselsättning för 
målgruppen så långt det är ekonomiskt möjligt, 
 
3. uppdrar åt gymnasiechefen att arbeta vidare med de personalpolitiska konsekvenserna 
av detta, 
 
4. i samband med översyn av budget inför andra halvåret ska beslut fattas om SFI för 
invandrare. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2010-03-03 § 43 Dnr KS 2010/159 

Kärnämnesundervisning i Kvarntorp 

Ärendebeskrivning 
Inför detta läsår beslutades att kärnämnesundervisningen för fordonsprogrammet och 
byggprogrammet huvudsakligen skulle flyttas till Kvarntorp. Resultatet av flytten skulle 
utvärderas inför beslut om förläggningen av undervisningen kommande läsår. En 
utvärdering har gjorts, trots svårigheten att utvärdera efter en så kort tid av verksamhet. 

Gymnasieutskottets förslag 
Kommunstyrelsen 
 
1. att planeringen för nästa läsår ska utgå från att kärnämnesundervisning förläggs i 
Kvarntorp, 
2. uppdrar åt gymnasiechefen att uppta förhandlingar med TRC angående lokalernas 
standard och utformning, 
3. att ekonomiska konsekvenser av detta redovisas till gymnasieutskottet i mars, 
4. uppdrar åt rektor att utveckla arbetet med pedagogisk samverkan mellan kärnämnen och 
karaktärsämnen (infärgning) och redovisa resultatet av detta till utskottet efter läsårets slut, 
5. uppdrar åt rektor att i planeringsarbetet beakta elevernas synpunkter på kontakter med 
andra program, och redovisa detta till utskottet efter läsårets slut. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt gymnasieutskottets förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen 
 
1. att planeringen för nästa läsår ska utgå från att kärnämnesundervisning förläggs i 
Kvarntorp, 
 
2. uppdrar åt gymnasiechefen att uppta förhandlingar med TRC angående lokalernas 
standard och utformning, 
 
3. att ekonomiska konsekvenser av detta redovisas till gymnasieutskottet i mars, 
 
4. uppdrar åt rektor att utveckla arbetet med pedagogisk samverkan mellan kärnämnen 
och karaktärsämnen (infärgning) och redovisa resultatet av detta till utskottet efter 
läsårets slut, 
 
5. uppdrar åt rektor att i planeringsarbetet beakta elevernas synpunkter på kontakter med 
andra program, och redovisa detta till utskottet efter läsårets slut. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2010-03-03 § 44 Dnr KS 2010/131 
Remiss - gällande förändrad placering av värdeautomater på 
spelplatsen Ceasars Kumla 

Ärendebeskrivning 
Kumla kommun mottog den 3 februari 2010 en skrivelse från Lotteriinspektionen, där 
kommunen har givits tillfälle att yttra sig över remiss gällande förändrad placering av 
värdeautomat på spelplats Ceasars, Kumla. 

Förvaltningens förslag 

Kommunstyrelsen 
 
1. avstår från att yttra sig, 
2. vill framföra följande synpunkter: 
 
- kommunen har i grunden ej någon positiv inställning till att liknande tillstånd beviljas, 
men är av den åsikten att det inte har någon större betydelse vad kommunen har för 
uppfattning i tillståndsfrågan,  
- kommunen vill också framföra sin oro över den utbredning av olika typer av 
spelformer som sprider sig i samhället, inklusive spel på värdeautomater. 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunstyrelsen vill framföra följande synpunkter: 
 
- kommunen har i grunden ej någon positiv inställning till att liknande tillstånd beviljas, 
men är av den åsikten att det inte har någon större betydelse vad kommunen har för 
uppfattning i tillståndsfrågan,  
- kommunen vill också framföra sin oro över den utbredning av olika typer av 
spelformer som sprider sig i samhället, inklusive spel på värdeautomater, 
- ingen anmärkning på förändrad placering av värdeautomat. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen vill framföra följande synpunkter: 
 
- kommunen har i grunden ej någon positiv inställning till att liknande tillstånd beviljas, 
men är av den åsikten att det inte har någon större betydelse vad kommunen har för 
uppfattning i tillståndsfrågan,  
 
- kommunen vill också framföra sin oro över den utbredning av olika typer av 
spelformer som sprider sig i samhället, inklusive spel på värdeautomater, 
 
- ingen anmärkning på förändrad placering av värdeautomat. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2010-03-03 § 45 Dnr KS 2009/209 

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. 

Förvaltningens förslag 

Kommunstyrelsen lägger månadsrapporterna till handlingarna. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen lägger månadsrapporterna till handlingarna. 



17 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2010-03-03 § 46 Dnr  

Anmälan av arbetsutskottets och gymnasieutskottets protokoll 

Ärendebeskrivning 
Anmälan av beslut genom protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 26 
januari, 2, 9, 23 februari och gymnasieutskottet den 18 januari samt 22 februari. 

Förvaltningens förslag 
Kommunstyrelsen lägger protokollen till handlingarna. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen lägger protokollen till handlingarna. 



18 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2010-03-03 § 47 Dnr KS 2010/195 

Köp av Frejgården 

Ärendebeskrivning 
Kumla kommun har erbjudits möjlighet att köpa Frejgården, av Örebro läns landsting.  
En muntlig överenskommelse har träffats mellan näringslivsdirektör Thage Arvidsson, 
Kumla kommun och landstingsdirektör Bo Andersson, Örebro läns landsting som 
innebär att Frejgården köps för en kostnad om 3,1 mnkr samt där kostnaden för lagfart 
(3% av köpeskillingen) tillkommer och belastas köparen Kumla kommun.  
 
Kumla kommun och Örebro läns landsting har olika tillvägagångssätt vad gäller 
beslutordning och avtalstecknande. 
 
Inom Kumla kommun upprättas ett köpekontrakt som gäller under förutsättning att 
beslut fattas av Kommunfullmäktige/kommunstyrelsen. Inom Örebro läns landsting har 
de den omvända tågordningen, att först fattas beslutet av landstingsstyrelsen därefter 
upprättas ett köpekontrakt. 
 
Mot bakgrund av ovanstående saknas därför köpekontrakt som beslutsunderlag. Till 
ärendet bifogas som underlag för beslutet situationsplan, planritning, kortfattad allmän 
information om Frejgården samt föredragningspromemoria till landstingsstyrelsen 
daterade 15 februari 2010. 

Förvaltningens förslag 

Kommunfullmäktige 
 
1. köper fastigheten Kumla Skalbaggen 2 med adressen Frejgatan 1, Kumla kommun för 
en köpeskilling om 3 100 000 kronor, 
 
2. uppdrar till näringslivsdirektören att upprätta erforderliga handlingar för att slutföra 
köpet. 

Kommunstyrelsens förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

 


