
 
 

Kommunstyrelsen 

Protokoll 
2011-11-30 

 
Plats och tid Sammanträdesrum, Kumla, 2011-11-30, klockan 17:00 
  
Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) 
 Lennart Eriksson (S) Margareta Engman (M) 
 Katarina Hansson (S) Christina Örnebjär (FP) 
 Mårten Blomqvist (S) §§ 147-153, 

155-157 

Per Holm (KD) 

 Stefan Svensson (S) Jan Engman (C) §§ 147-153, 155-157 
 Gunnel Kask (S) Anna Markström (C) § 154 
 Björn Eriksson (S) Mats Gunnarsson (MP) 
 Christer Thörner (S) § 154   
   
Närvarande, ej tjg 
ers 

Elisabeth Berglund (V) Tony Larsson-Malmberg (FP) 

 Berry Keller (M)   
   
Övriga Annika Hallberg kommundirektör Ola Bosshammar kumla mot narkotika 
 Hans Boskär administrativ chef Sophie Arvberger kumla mot narkotika 
 Johan Hultgren ekonomichef Thage Arvidsson VD Kumla Fastigheter AB 
   

 
Sekreterare ...................................................... 

Per Marcusson 

§§ 147-157 

   

 
Ordförande ...................................................... 

Lennart Eriksson 
  

 
Justerare ...................................................... 

Mats Hellgren 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Anslag/Bevis 

Protokoll är justerat 

 
Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen 
  
Sammanträdesdatum 2011-11-30 

 
Datum för 
uppsättande 

2011-12-01 Datum för nedtagande 2011-12-22 

 
Förvaringsplats Kommunledningskontoret 
  
Underskrift ...................................................... 

Per Marcusson 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2011-11-30 § 147 Dnr KS 2011/1057 

Kumla mot narkotika - Kvartalsrapport  

Ärendebeskrivning 

Kumla mot narkotika lämnar en muntlig lägesbeskrivning tillsammans med den skrivna 

kvartalsrapporten.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2011-11-30 § 148 Dnr KS 2011/1050 

Månadsrapporter - nämndernas verksamheter oktober 2011 

Ärendebeskrivning 

Nämnderna har inkommit med rapport för oktober månad till kommunstyrelsen 

avseende utfall på drift- och investeringsbudgeten.  

. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2011-11-30 § 149 Dnr KS 2011/1051 

Månadsrapporter - Kommunstyrelsens verksamheter november 
2011 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens verksamheter har inkommit med månadsrapport avseende november 

månads preliminära utfall på drift- och investeringsbudgeten. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2011-11-30 § 150 Dnr KS 2011/1020 

Tillsättande av ekonom på barn- och utbildningsförvaltningen 

Ärendebeskrivning 

Till tjänsten som ekonom vid barn- och utbildningsförvaltningen inkom 17 st sökande. 

Mait Walderlo föreslår att Henrik Bader (801024) tillsvidareanställs som ekonom vid 

barn- och utbildningsförvaltningen. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen anställer Henrik Bader med tillträde enligt överenskommelse. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen anställer Henrik Bader med tillträde enligt överenskommelse. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2011-11-30 § 151 Dnr KS 2011/971 

Sammanträdestider 2012 samt januari 2013 

Ärendebeskrivning 

Kommunledningskontoret har lämnat förslag till sammanträdestider för 

kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott för år 2012 

samt januari 2013. 

 

Förslaget följer i huvudsak tidigare års sammanträdestider, där fullmäktige 

sammanträder den tredje måndagen i månaden.  

 

Undantagen är dels januari 2012 och januari 2013, där förslaget är att fullmäktige 

sammanträder en tisdag.  

 

Fysisk planering sker enligt förslaget tre gånger under januari-juni, samt två gånger 

augusti-december. 

Förslag till beslut 

1. kommunstyrelsen överlämnar förslag till sammanträdesdatum till den kommande  

    kommunstyrelsen för att för sin del godkänna de föreslagna tiderna, 

 

2. kommunfullmäktige för sin del godkänner de föreslagna tiderna samt beslutar att  

    kungörelse om tid och plats för sammanträdena förutom att anslås på kommunens  

    anslagstavla införs i tidningarna Nerikes Allehanda, Länsposten och Etcetra, samt  

    publiceras på kommunens hemsida. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige godkänner de föreslagna tiderna samt beslutar att kungörelse om 

tid och plats för sammanträdena förutom att anslås på kommunens anslagstavla införs i 

tidningarna Nerikes Allehanda, Länsposten och Etcetra, samt publiceras på kommunens 

hemsida. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antar förslag till sammanträdesdatum för 2012 samt januari 2013. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2011-11-30 § 152 Dnr KS 2011/1034 

Höjning av VA-taxa 

Ärendebeskrivning 

Tekniska kontoret föreslår en höjning av VA-taxan i syfte att plana ut det ackumulerade 

underskottet. Det ingående ackumulerade underskottet var vid 2011 års start -1 588,7 

tkr. Årets resultat är budgeterat till -3 377,7 tkr vilket innebär att det ackumulerade 

underskottet kommer att öka ytterligare.  För ett normal hushåll blir höjningen cirka 600 

kr pr år.  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige  

 

1. godkänner en höjning av de fasta avgifterna med 17 %. 

 

2. godkänner en höjning av de rörliga avgifterna med 23 %.  

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige  

 

1. godkänner en höjning av de fasta avgifterna med 17 %. 

 

2. godkänner en höjning av de rörliga avgifterna med 23 %.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2011-11-30 § 153 Dnr KS 2011/1038 

Exploateringsavtal avseende Staren 5 samt del av Staren 2 - 
Stationsgatan, Skolvägen 

Ärendebeskrivning 

Exploateringsavtal har upprättats mellan Kumla kommun och Kumla Bostäder AB 

avseende fastigheterna Staren 5 samt del av Staren 2. Exploateringsområdet uppgår till 

2 131 kvm och till exploateringsavtalet hör ett köpekontrakt samt en överenskommelse 

om fastighetsreglering. Köpesumman uppgår till 4 280 000 kronor och tillträde är den 

15 december 2011.  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige 

 

1. godkänner exploateringsavtal och köpekontrakt gällande fastigheterna Staren 5 och  

    del av Staren 2, samt, 

 

2. upptar i investeringsbudgeten för kommunfullmäktige en inkomst om 4 280 000  

    kronor för ovanstående exploateringsavtal/fastighetsförsäljning. 

 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige 

 

11. godkänner exploateringsavtal och köpekontrakt gällande fastigheterna Staren 5 och  

    del av Staren 2, samt, 

 

2. upptar i investeringsbudgeten för kommunfullmäktige en inkomst om 4 280 000  

    kronor för ovanstående exploateringsavtal/fastighetsförsäljning. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2011-11-30 § 154 Dnr KS 2011/404 

Svar på medborgarförslag - Staket runt dammen på Skogstorps 
skolans skolgård 

Ärendebeskrivning 

Elevrådet på Skogstorpsskolan föreslår, i medborgarförslag mottaget den 15 mars 2011, 

att ett staket med grind sätts upp runt dammen vid skolan. Elevrådet skriver att skälet till 

att staketet behövs är för att inget allvarligt ska inträffa, med tanke på att det på 

skolgården finns förskolebarn.  

 

Kommunfullmäktige har, den 11 april 2011, överlämnat medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har, den 19 april 2011, uppdragit åt tekniska kontoret 

att lämna förslag till yttrande. 

 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige 

 

1. antar yttrandet, 

 

2. anser att medborgarförslaget därmed är besvarat. 

 

 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige 

 

1. antar yttrandet, 

 

2. anser att medborgarförslaget därmed är besvarat. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2011-11-30 § 155 Dnr KS 2011/1019 

Överenskommelse om att uppföra ett växthus i Kumla Sjöpark  

Ärendebeskrivning 

Kumla kommun och Kumla Fastigheter AB har träffat en överenskommelse om att 

uppföra ett växthus i anslutning till Kumla Sjöparks södra del.  

 

Arbetsutskottet behandlar ärendet vid sitt sammanträde den 29 november. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner avtal undertecknat den 1 november 2011 mellan Kumla 

kommun och Kumla fastigheter AB. 

Arbetsutskottets behandling 

Mats Hellgren (M) yrkar avslag på förslag till beslut samt yrkar på att till protokollet få 

föra ett särskilt yttrande. 

 

Lennart Eriksson yrkar bifall till förelagt förslag. 

 

Proposition. 

 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet föreslår att 

kommunfullmäktige godkänner avtal undertecknat den 1 november 2011 mellan Kumla 

kommun och Kumla fastigheter AB. 

 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige godkänner avtal undertecknat den 1 november 2011 mellan Kumla 

kommun och Kumla fastigheter AB. 

 

Reservation: Mats Hellgren (M) samt Christina Örnebjär (FP) reserverar sig mot 

beslutet med hänvisning till bifogad handling. 

 

Kommunstyrelsens behandling 

Mats Hellgren (M), Christina Örnebjär (FP)  yrkar på att kommunstyrelsen inte föreslår 

att kommunfullmäktige godkänner undertecknat avtal mellan Kumla kommun och 

Kumla Fastigheter AB med hänvisning till bifogad handling. 

 

Per Holm (KD) Yrkar på bifall till arbetsutskottets förslag med följande justerade 

tilläggssatser; 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

1. - det tas fram en 7 årig hyresplan från år 2014 som tar mer hänsyn till den  

       kommunala ekonomin, 

2. - det omgående tas fram en hyresfördelningsplan för område 1 mellan kommunen,  

      och Möjligheternas växthus/ MIA-enheten 

3. - det tas fram en ändamålsenlig gemensam organisation för de som medverkar i  

       Växthusområdet, 

4 - John Norlander gymnasiets Livsmedel och restaurang program ges möjlighet att  

     deltaga i område 3, restaurangdelen tillsammans med extern företagare, 

5 - Växthusområdet ska möjliggöra en marknad för såväl internt och externt producerat  

      livsmedel/mat i närområdet,  

6 - det nya avtalet ska undertecknas av vår kommundirektör samt kommunstyrelsens  

      ordförande. 

 

Lennart Eriksson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med Per Holms justerade 

tilläggssatser. 

 

Mats Gunnarsson (MP) yrkar bordläggning av ärendet. 

 

Propositionsordning: 
Ordföranden ställer yrkandet om bordläggning mot att ärendet avgörs idag och finner att 

ärendet ska avgöras idag. 

Ordföranden ställer därefter Mats Hellgrens yrkande mot arbetsutskottets förslag med 

Per Holms justerade tilläggsatser och finner att kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige enligt arbetsutskottets förslag med Per Holms justerade 

tilläggsatser. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige  

 

1. godkänner avtal undertecknat den 1 november 2011 mellan Kumla kommun och  

    Kumla fastigheter AB dock med tillägg,  

 

2. - det tas fram en 7 årig hyresplan från år 2014 som tar mer hänsyn till den  

       kommunala ekonomin, 

3. - det omgående tas fram en hyresfördelningsplan för område 1 mellan kommunen,  

       och Möjligheternas växthus/ MIA-enheten 

4 - det tas fram en ändamålsenlig gemensam organisation för de som medverkar i  

      Växthusområdet, 

5. - John Norlander gymnasiets Livsmedel och restaurang program ges möjlighet att  

     deltaga i område 3, restaurangdelen tillsammans med extern företagare, 

6. - Växthusområdet ska möjliggöra en marknad för såväl internt och externt producerat  

      livsmedel/mat i närområdet, 

7. - det nya avtalet ska undertecknas av vår kommundirektör samt kommunstyrelsens  

     ordförande. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

Reservation 

Mats Hellgren (M), Christina Örnebjär (FP), Mats Gunnarsson (MP) reserverar sig 

tillförmån för sitt yrkande i arbetsutskottet med dess särskilda yttrande. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2011-11-30 § 156 Dnr  

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ärendebeskrivning 

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 22 september. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2011-11-30 § 157 Dnr  

Delegationsbeslut 

Ärendebeskrivning 

Delegationsbeslut:  

 

Borgensåtagande för Kumla Bostäder AB. 

Upphandling - Ljudböcker. 

Avtal - Mätning enligt kontrollplan för Kumla Sjöpark. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen lägger delegationsbesluten åt handlingarna. 

 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

 


