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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2013-03-06 § 26 Dnr KS 2011/851 

Medborgarförslag Kalkvägen Hällabrottet 

Ärendebeskrivning 

XX föreslår, i medborgarförslag inlämnat den 8 september 2011, att kommunen 

antingen: 

 

1. gör Kalkvägen samt en del av Carléns väg enkelriktad, 

2. gör Kalkvägen samt en del av Carléns väg till gång- och cykelväg, 

3. gör en parkering / vändplats för bussar och bilar i skogsområdet mellan 

Tallängens skola och kyrkans parkering, 

4. förbjuder motortrafik på sträckan kalkvägen – del av Carléns väg. 

 

Kommunfullmäktige har, den 19 september 2011, överlämnat medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för besvarande. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har, den 4 oktober 2011, uppdragit åt tekniska kontoret 

att lämna förslag till yttrande. 

 

Tekniska kontoret har, den 20 februari 2013, lämnat tjänsteskrivelse. 

 

Tekniska kontoret föreslår att den del av Carléns väg som är belägen öster om förskolan 

fram till skärningspunkten Carléns väg / Kalkvägen enkelriktas i östlig färdriktning.  

 

Tekniska kontoret föreslår vidare att det längs med detta vägavsnitt, på den södra sidan 

av Carléns väg (närmast förskolan), anläggs en dubbelriktad gång- och cykelväg i 

anslutning till trottoaren. Gång- och cykelvägen kommer att avskiljas från körbanan 

med kantsten. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen 

 

1. antar yttrandet, 

2. anser att medborgarförslaget därmed är besvarat. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen 

 

1. antar yttrandet, 

2. anser att medborgarförslaget därmed är besvarat. 
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen 

 

1. antar yttrandet, 

2. anser att medborgarförslaget därmed är besvarat. 
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Kommunstyrelsen 2013-03-06 § 27 Dnr KS 2013/242 

Projekt Vision 2025 

Ärendebeskrivning 

Projektledare Lars Hallbergson informerade på arbetsutskottet den 26 februari om 

arbetet i projekt Vision 2025 och den rapport som finns skriven. 

Förslag till beslut 

Projektledaren får i uppdrag att arbeta vidare enligt rapportens intentioner. 

Arbetsutskottets behandling 

Katarina Hansson (S) föreslår att kommunstyrelsen 

  

1. ger styrelse och nämnder i uppdrag att utifrån rapporten planera sin verksamhet 

gällande volym och innehåll samt att projektledaren är sammanhållande i detta, 

  

2. ger projektledaren i uppdrag att ta fram en budget för processarbetet. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen 

 

1. ger projektledaren i uppdrag att arbeta vidare enligt rapportens intentioner, 

 

2. ger styrelse och nämnder i uppdrag att utifrån rapporten planera sin verksamhet 

gällande volym och innehåll och att projektledaren är sammanhållande i detta, samt 

 

3. ger projektledaren i uppdrag att ta fram en budget för processarbetet. 

Kommunstyrelsens behandling 

Projektledare Lars Hallbergson informerar vid sammanträdet. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen 

 

1. ger projektledaren i uppdrag att arbeta vidare enligt rapportens intentioner, 

 

2. ger styrelse och nämnder i uppdrag att utifrån rapportern planera sin verksamhet 

gällande volym och innehåll och att projektledaren är sammanhållande i detta, samt 

 

3. ger projektledaren i uppdrag att ta fram en budget för processarbetet. 
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Kommunstyrelsen 2013-03-06 § 28 Dnr KS 2013/164 

Letter of intent - avsiktsförklaring gällande samarbete med 
kommuner i Indien och Kina 

Ärendebeskrivning 

Kumla kommun har för avsikt att undersöka möjligheterna till samarbete med 

kommuner i Indien och Kina gällande bland annat vatten och avlopp, utbyte mellan 

skolor, administration och IT-användning i skolan. 

 

Kommunstyrelsen antog den 30 januari bland annat ett s k Letter of intent gällande en 

kommun i Kina. Projektledare Ted Rylander har därefter tillsammans med 

representanter för Kumla kommun diskuterat samarbete med en annan stad i Kina, 

Changchun. Ted Rylander har lämnat förslag till ett s k Letter of intent riktat mot staden 

Changchun. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen antar förslag till Letter of intent riktat mot den kinesiska staden 

Changchun. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen antar förslag till Letter of intent riktat mot den kinesiska staden 

Changchun. 

Kommunstyrelsens behandling 

Projektledare Ted Rylander informerar vid sammanträdet om de fortsatta planerna för 

samarbete. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antar förslag till Letter of intent riktat mot den kinesiska staden 

Changchun. 
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2013-03-06 § 29 Dnr KS 2013/155 

Anmälan av delegationsbeslut 

Ärendebeskrivning 

I kommunstyrelsens delegationsordning har kommunstyrelsen delegerat möjligheten att 

fatta beslut till berörda tjänstemän. I bifogad handling redovisas de beslut som fattats i 

delegation. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen lägger delegationsbesluten till handlingarna. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger delegationsbesluten till handlingarna. 
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Kommunstyrelsen 2013-03-06 § 30 Dnr KS 2013/169 

Krishanteringsplan 

Ärendebeskrivning 

Kommunen har som organisation ansvar för sina medborgare och det gäller även vid en 

inträffad större olycka eller katastrof. Skulle en situation uppkomma där samhällsviktiga 

funktioner slås ut ska kommunen ändå kunna leda och organisera sina verksamheter 

trots den uppkomna situationen. En krishanteringsplan ska därför finnas i varje kommun 

för att underlätta hanteringen av en extraordinär händelse. 

 

Krishanteringsplanen har till syfte att klargöra kommunens organisation och dess 

uppgifter i händelse av en extraordinär händelse i fredstid och vid höjd beredskap enligt 

lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 

händelser i fredstid och höjd beredskap. Lagens syfte är att kommuner och landsting ska 

minska sårbarheten i sina verksamheter och ha en god förmåga att hantera 

krissituationer i fred.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen antar förslag till krishanteringsplan.  

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen antar förslag till krishanteringsplan.  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antar förslag till krishanteringsplan.  
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Kommunstyrelsen 2013-03-06 § 31 Dnr KS 2013/170 

Kriskommunikationsplan 

Ärendebeskrivning 

Kommunen har som organisation ansvar för sina medborgare och det gäller även vid en 

inträffad större olycka eller katastrof. Skulle en situation uppkomma där samhällsviktiga 

funktioner slås ut ska kommunen ändå kunna leda och organisera sina verksamheter 

trots den uppkomna situationen. En krishanteringsplan ska därför finnas i varje kommun 

för att underlätta hanteringen av en extraordinär händelse. 

 

Till stöd för denna Krishanteringsplan finns en Kriskommunikationsplan. 

Kriskommunikation handlar om att kunna kommunicera under en kris, att se till att 

förmedlingen av information vid en kris sker snabbt, enkelt och korrekt. 

Det är viktigt att samordna informationsflöden när det gäller kommunikationen mellan 

olika myndigheter samt kartlägga vilka myndigheter som är involverade i en händelse. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen antar förslag till kriskommunikationsplan. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen antar förslag till kriskommunikationsplan. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antar förslag till kriskommunikationsplan. 
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Kommunstyrelsen 2013-03-06 § 32 Dnr KS 2012/1123 

Revisionsrapport om IT-verksamheten - yttrande 

Ärendebeskrivning 

Revisionen har genomfört en granskning av IT-organisationen i Kumla kommun. 

 

Rapporten är lämnad för kännedom till kommunfullmäktige och för yttrande till 

samtliga nämnder. 

 

Yttrande från samtliga nämnder, inklusive kommunstyrelsen, förväntas vara inlämnat 

senast den 28 mars 2013. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner förslag till yttrande. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen godkänner yttrandet med den kompletterande texten 

"Kommunstyrelsen vill bredda den nu genomförda granskningen genom att få 

verksamhetens perspektiv på IT-funktionen." 

Kommunstyrelsens behandling 

Till kommunstyrelsens behandling är yttrandet reviderat enligt arbetsutskottets förslag. 

 

Yrkanden 
Jan Engman (C) förslår att ordet genomförd i yttrandets sista mening tas bort. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antar yttrandet med Jan Engmans ändringsförslag. 
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Kommunstyrelsen 2013-03-06 § 33 Dnr KS 2013/305 

Ombudgetering i 2013 års driftbudget 

Ärendebeskrivning 

Kommunledningskontoret redovisar i tjänsteskrivelse från den 27 februari förslag till 

diverse ombudgeteringar inom driftbudgeten för 2013. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen antar redovisade förslag till ombudgeteringar. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen antar redovisade förslag till ombudgeteringar. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antar redovisade förslag till ombudgeteringar. 
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Kommunstyrelsen 2013-03-06 § 34 Dnr KS 2013/313 

Överföring av driftresultat från 2012 

Ärendebeskrivning 

Nämndernas samlade negativa driftbudgetavvikelse för 2012 uppgick till 17 077 tkr. 

Den nu gällande överföringsprincipen för hur nämndernas årsresultat ska regleras säger 

att hela över- eller underskottet ska föras över. Denna princip har dock i praktiken inte 

tillämpats fullt ut under de senaste åren.  

 

Kommundirektör Ulla Lundholm och ekonomichef Johan Hultgren anser i 

tjänsteskrivelse från den 27 februari att denna princip inte heller i år kan tillämpas med 

hänsyn till de stora budgetunderskotten för främst barn- och utbildningsnämnden och 

gymnasienämnden. 

  

Därför föreslår de att inga driftöverskott eller underskott förs över till 2013 med ett 

undantag. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen  

 

1. beslutar att kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov utökas med 1 mkr vilket 

finansieras med att kommunens budgeterade överskott 2013 minskar i motsvarande 

omfattning, samt  

 

2. ger kommunledningskontoret i uppdrag att redovisa ett nytt förslag till 

resultatreglering i samband med budgetbeslutet för 2014. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen  

 

1. beslutar att kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov utökas med 1 mkr vilket 

finansieras med att kommunens budgeterade överskott 2013 minskar i motsvarande 

omfattning, samt  

 

2. ger kommunledningskontoret i uppdrag att redovisa ett nytt förslag till 

resultatreglering i samband med budgetbeslutet för 2014. 
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Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen  

 

1. beslutar att kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov utökas med 1 mkr vilket 

finansieras med att kommunens budgeterade överskott 2013 minskar i motsvarande 

omfattning, samt  

 

2. ger kommunledningskontoret i uppdrag att redovisa ett nytt förslag till 

resultatreglering i samband med budgetbeslutet för 2014. 
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Kommunstyrelsen 2013-03-06 § 35 Dnr KS 2013/281 

Borgen för extern upplåning vid nyemission i Vindkraft i 
Örebro-Kumla AB 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige i Örebro och Kumla har beslutat att gemensamt bilda 

Utvecklingsbolaget i Örebro-Kumla AB. Detta bolag ägs till 80% av Örebro Rådhus AB 

och till 20% av Kumla kommun. 

 

Respektive kommunfullmäktige har också beslutat att Utvecklingsbolaget ska bilda 

dotterbolaget Vindkraft i Örebro-Kumla AB. Det nybildade Vindkraftbolaget ska efter 

nyemission ha ett eget kapital på nivån 10 000 000 kr. 

 

Utvecklingsbolaget avser att så snart som möjligt finansiera nyemission av aktier i 

Vindkraftbolaget genom ett långfristigt externt lån på 10 000 000 kr. 

 

Utvecklingsbolaget anhåller därför i skrivelse om borgen från Kumla kommun på 

2 000 000 kr som säkerhet för 20% av detta externa lån utifrån Kumla kommuns 

ägarandel i Utvecklingsbolaget. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att, såsom för egen skuld, ingå borgen till 

Utvecklingsbolaget i Örebro-Kumla AB:s låneförpliktelser upp till ett högsta belopp om 

2 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

Arbetsutskottets behandling 

Mats Hellgren (M) och Christina Örnebjär (FP) deltar inte i beslutet. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att, såsom för egen skuld, ingå borgen till 

Utvecklingsbolaget i Örebro-Kumla AB:s låneförpliktelser upp till ett högsta belopp om 

2 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

 

Mats Hellgren (M) och Christina Örnebjär (FP) deltar inte i beslutet. 

Kommunstyrelsens behandling 

Yrkanden 
Christina Örnebjär (FP) yrkar avslag på begäran om borgen. 

 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer bifall till arbetsutskottets förslag mot bifall till Christina Örnebjärs 

yrkande om avslag på begäran om borgen och finner att arbetsutskottets förslag vunnit 

majoritet. 
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Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att, såsom för egen skuld, ingå borgen till 

Utvecklingsbolaget i Örebro-Kumla AB:s låneförpliktelser upp till ett högsta belopp om 

2 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

 

Reservation 
Christina Örnebjär (FP) reserverar sig till förmån för sitt eget förslag. 
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Kommunstyrelsen 2013-03-06 § 36 Dnr KS 2013/46 

Finanspolicy Kumla kommun 

Ärendebeskrivning 

Kumla kommun ska på ett effektivt och säkert sätt förvalta de finansiella medel som 

kommunen förfogar över. Kommunens finansfunktion arbetar med finansiell planering 

och uppföljning på kort och lång sikt samt utför de operativa åtgärder som krävs för att 

genomföra beslutade finansiella transaktioner. 

 

Finanspolicyn utgör ett regelverk för medelsförvaltningen. Den gäller såväl den löpande 

verksamhetens finansiella verksamhet som den långsiktiga förvaltningen av 

pensionsmedel samt finansiell upplåning och valutahantering. Finanspolicyn upprättas 

också för att möta de legala krav som ställs på kommunen.  

 

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till ny finanspolicy för Kumla 

kommun.  

 

Finanspolicyn innehåller mål och riktlinjer inom områdena 

 

- organisation och ansvarsfördelning, 

- likviditetsförvaltning, 

- pensionsmedelsförvaltning, 

- skuldförvaltning, samt 

- rapportering och uppföljning. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige  

 

1. fastställer finanspolicy för Kumla kommun. 

 

2. uppdrar åt kommunstyrelsen att fatta beslut i enlighet med finanspolicyn. 

Kommunstyrelsen har rätt att vidaredelegera denna beslutanderätt till utskott, 

tjänsteman eller enskild förtroendevald. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige  

 

1. fastställer finanspolicy för Kumla kommun. 

 

2. uppdrar åt kommunstyrelsen att fatta beslut i enlighet med finanspolicyn. 

Kommunstyrelsen har rätt att vidaredelegera denna beslutanderätt till utskott, 

tjänsteman eller enskild förtroendevald. 



16 

KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige  

 

1. fastställer finanspolicy för Kumla kommun. 

 

2. uppdrar åt kommunstyrelsen att fatta beslut i enlighet med finanspolicyn. 

Kommunstyrelsen har rätt att vidaredelegera denna beslutanderätt till utskott, 

tjänsteman eller enskild förtroendevald. 
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Kommunstyrelsen 2013-03-06 § 37 Dnr KS 2013/312 

Ombudgeteringar av investeringar från 2012 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har haft genomgång med företrädare för 

facknämnderna om förändringar i investeringsbudgeten 2013 med anledning av 

ombudgeteringar från år 2012 m m.  

 

Genomgången har resulterat i förslag på ombudgeteringar på 9 648 tkr. 

 

I 2013 års investeringsbudget finns sedan tidigare 51 144 tkr. De nu föreslagna 

justeringarna innebär att investeringsbudgeten innevarande år kommer att uppgå till 

totalt 71 082 tkr.  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner de föreslagna ombudgeteringarna. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige godkänner de föreslagna ombudgeteringarna. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige godkänner de föreslagna ombudgeteringarna. 
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Kommunstyrelsen 2013-03-06 § 38 Dnr KS 2013/306 

Direktiv för budget 2014 och flerårsplan 2015-2016 

Ärendebeskrivning 

Ekonomiavdelningen har den 28 februari lämnat förslag till direktiv för budget 2014 

och flerårsplan 2015-2016. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar förslag till direktiv för budget 2014 och flerårsplan 2015-

2016. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige antar förslag till direktiv för budget 2014 och flerårsplan 2015-

2016. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige antar förslag till direktiv för budget 2014 och flerårsplan 2015-

2016. 
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Kommunstyrelsen 2013-03-06 § 39 Dnr KS 2013/304 

Revidering - Regler för politiska lärlingar 

Ärendebeskrivning 

Kommunledningskontoret har haft uppdraget att revidera de gällande reglerna för 

politiska lärlingar. 

 

Kommunledningskontoret föreslår i skrivelse från den 27 februari att reglerna ändras 

bland annat på det sättet att samma regler som gäller för kommunens förtroendevalda 

vad gäller arvode, förlorad arbetsinkomst m m, ska gälla för lärlingen. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar reviderade regler för politiska lärlingar. 

Arbetsutskottets behandling 

Yrkanden 
Christina Örnebjär (FP) föreslår att de politiska lärlingarna ska få ersättning för förlorad 

arbetsinkomst enligt förslag till beslut, men att arvode inte ska utgå. 

 

Annica Moberg (S) och Mats Hellgren (M) yrkar bifall till förslaget. 

 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer Christina Örnebjärs (FP) yrkande mot Annica Mobergs (S) och 

Mats Hellgrens (M) yrkande och finner att Mobergs och Hellgrens yrkande vinner 

majoritet. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige antar reviderade regler för politiska lärlingar. 

 

Reservation 
Christina Örnebjär (FP) reserverar sig till förmån för sitt eget förslag. 

Kommunstyrelsens behandling 

Yrkanden 
Christina Örnebjär (FP), Jan Engman (C) och Raymonda Kourie (KD) föreslår att de 

politiska lärlingarna ska få ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt förslag till beslut, 

men att arvode inte ska utgå.  

 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer bifall till arbetsutskottets förslag mot bifall till Christina Örnebjärs 

m fl förslag och finner att arbetsutskottets förslag vunnit majoritet. 
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Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige antar reviderade regler för politiska lärlingar. 

 

Reservationer 
Christina Örnebjär (FP), Jan Engman (C) och Raymonda Kourie (KD) reserverar sig 

förmån för eget förslag. 
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Kommunstyrelsen 2013-03-06 § 40 Dnr KS 2013/288 

Lokala ordningsföreskrifter för torghandel 

Ärendebeskrivning 

Kommunledningskontoret har den 27 februari 2013 lämnat förslag till nya lokala 

ordningsföreskrifter för torghandel.  

 

I de nya föreskrifterna står bland annat att torghandel får pågå torsdagar och lördagar. I 

nu gällande föreskrifter får torghandel pågå måndag - lördag. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar förslag till lokala ordningsföreskrifter för torghandel. 

 

Ordningsföreskrifterna gäller från och med den 1 april 2013. 

Arbetsutskottets behandling 

Yrkanden 
Christina Örnebjär (FP) föreslår att tekniska kontoret får i uppdrag att efter ett år 

utvärdera de nya ordningsföreskrifterna tillsammans med Kumla Promotion. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige  

 

1. antar förslag till lokala ordningsföreskrifter för torghandel, ordningsföreskrifterna 

gäller från och med den 1 april 2013, samt 

 

2. ger tekniska kontoret i uppdrag att efter ett år utvärdera de nya ordningsföreskrifterna 

tillsammans med Kumla Promotion. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige  

 

1. antar förslag till lokala ordningsföreskrifter för torghandel, ordningsföreskrifterna 

gäller från och med den 1 april 2013, samt 

 

2. ger tekniska kontoret i uppdrag att efter ett år utvärdera de nya ordningsföreskrifterna 

tillsammans med Kumla Promotion. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2013-03-06 § 41 Dnr  

Anmälan av arbetsutskottets protokoll 

Ärendebeskrivning 

Anmälan av arbetsutskottets protokoll från den 22 och 29 januari, samt 5 och 12 

februari. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen lägger protokollen till handlingarna. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger protokollen till handlingarna. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2013-03-06 § 42 Dnr KS 2013/340 

Utredningsuppdrag med anledning av bokslutsgenomgång 

Ärendebeskrivning 

Med anledning av nyligen genomförd bokslutsgenomgång föreslår Katarina Hansson 

(S) att kommunstyrelsen beslutar om följande utredningsuppdrag: 

 

1. Vakanser inom kommunledningskontoret - uppdrag till personalavdelningen, 

2. E-tjänsteutvecklingen - uppdrag till IT-chefen i samverkan med förvaltningarna, 

3. Resurser inom vuxenutbildningen - uppdrag till enhetschefen för vuxenutbildningen, 

4. Nytt telekomavtal - uppdrag till inköpssamordnaren, 

5. Bidragsnyttjande till studieförbunden - uppdrag till kultur- och fritidschefen, 

6. Utvärdering av organisationsförändring inom barn- och utbildningsförvaltningen - 

uppdrag till skolchefen, 

7. Analys av förskolans och grundskolans utveckling - uppdrag till skolchefen, 

8. Resultat samt åtgärder med anledning av extern utredning kring hemtjänsten - 

uppdrag till socialchefen, 

9. Plan för nyttjande av koncernens fastighetsbestånd - uppdrag till kommunens 

fastighetschef. 

 

Uppdragen ska slutredovisas till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

 

Mats Hellgren (M) och Christina Örnebjär (FP) deltar inte i beslutet. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

 

Mats Hellgren (M) och Christina Örnebjär (FP) deltar inte i beslutet. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

 
 

 

 


