
 
 
Kommunstyrelsen 

Protokoll 
2010-06-14 

 
Plats och tid Folkets Hus, Kvarnen, 2010-06-14, klockan 17:00-17:20 
  
Beslutande Lennart Eriksson (S) Elisabeth Berglund (V) 
 Annica Ericsson (S) Per Holm (KD) 
 Katarina Hansson (S) Linda Axäng (FP) 
 Björn Eriksson (S) Maria Haglund (M) 
 Carl-Gustav Thunström (S) Mats Hellgren (M) 
 Sölve Persson (S)  
 Gunnel Kask (S)   
   
Närvarande,   Jan Engman (C) 
tjg ers   
   
Närvarande,  Dan-Åke Moberg (S) Denis Nilsson (V) 
ej tjg ers Christer Thörner (S) Raymonda Kourie (KD) 
 Sten Persson (S) Katrin Tensmyr (FP) 
 Bert Eriksson (S)   
   
Övriga Annika Hallberg, kommundirektör Ulla Lundholm, personalchef 
  Ann-Marie Vanhanarkaus, kommunsekreterare 

 
Sekreterare ...................................................... §§ 122-124 
 Ann-Marie Vanhanarkaus  

 
Ordförande ...................................................... 
 Lennart Eriksson (S) 

 
Justerare ...................................................... 
 Maria Haglund (M) 

 

Anslag/Bevis 

Protokoll är justerat 
 

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen 
  
Sammanträdesdatum 2010-06-14 

 
Datum för 
uppsättande 

2010-06-16 Datum för nedtagande 2010-07-08 

 
Förvaringsplats Kommunledningskontoret 
  
Underskrift ...................................................... 
 Ann-Marie Vanhanarkaus 
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Kommunstyrelsen 2010-06-14 § 122 Dnr KS 2010/490 

Prissättning av småhustomter, kvarteret Tryckaren, etapp 3 

Ärendebeskrivning 
Teknisk chef och markhandläggare har tagit fram förslag på tomtpriser i kvarteret 
Tryckaren, etapp III. Etapperna ett och två har reglerats medan den tredje har legat 
orörd. Eftersom optionsavtalet löpt ut har kommunen beslutat exploatera den sista 
etappen för att dels kunna erbjuda fler tomter, dels för att färdigställa området. I 
färdigställandet ingår bland annat att anlägga en lekplats och anlägga toppbeläggning på 
gatorna. 
 
Beräkningen av tomtpriserna i Kvarteret Tryckaren görs med hänsyn till de ökade 
taxeringsvärdena i Skogstorp och Smedstorp under 2009 samt storlek på tomterna och 
läge. Skatteverkets motivering till de höjda taxeringsvärdena baseras på de 
fastighetsförsäljningar som skett i Skogstorp och Smedstorp efter uppförandet av 
byggnad.  
 
För Kvarteret Tryckaren föreslås två prisgrupper: 150 000 kr och 195 000 kr. 
Anslutningsavgifter tillkommer för tomtköparna, för VA: ca 100 000 kr, el: 16 250 kr 
samt bredband: 18 000 kr. Det finns ingen fjärrvärme anlagd i området. 
 
Priserna gäller under förutsättning att den geotekniska undersökningen inte medför 
betydande svårighet för grundläggning av byggnad. Om sådan svårighet föreligger bör 
eventuellt tomtpriserna omprövas. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen 
 
1. godkänner den reviderade exploateringskalkylen och lägger den till budgeten, 
 
2. godkänner priserna på småhustomterna i kvarteret Tryckaren. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen 
 
1. godkänner den reviderade exploateringskalkylen och lägger den till budgeten, 
 
2. godkänner priserna på småhustomterna i kvarteret Tryckaren. 
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Kommunstyrelsen 2010-06-14 § 123 Dnr KS 2010/492 

Regler för bidrag till politiska partier i Kumla kommun 

Ärendebeskrivning 
Kommunledningskontoret har överlämnat ändrat förslag till regler avseende bidrag till 
politiska partier i Kumla kommun. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar förslag till ändrade regler för bidrag till politiska partier i 
Kumla kommun. 

Kommunstyrelsens förslag 
Enligt förslag. 
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Kommunstyrelsen 2010-06-14 § 124 Dnr KS 2010/484 

Rekryteringsärende - socialförvaltningen 

Ärendebeskrivning 
På befattningen som utredningssekreterare på socialförvaltningen finns idag en vikarie 
för ordinarie befattningshavare som varit studieledig och nu sagt upp sin tjänst. 
Rekrytering av vikarie genomfördes under hösten 2009 enligt gängse rutin med 94 
sökande.  
 
Socialchef Catarina Carlsson föreslår att William Wikström tillsvidareanställs som 
utredningssekreterare vid socialförvaltningen med tillträde 2010-07-01. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner rekrytering av utredningssekreterare vid 
socialförvaltningen. 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunstyrelsen tillsvidareanställer William Wikström som utredningssekreterare 
med placering vid socialförvaltningen från och med 2010-07-01. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tillsvidareanställer William Wikström som utredningssekreterare 
med placering vid socialförvaltningen från och med 2010-07-01. 
 
 


