
KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 2007-05-09 
  
  
Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 9 maj 2007, 
 Klockan 17.00 – 18.45 
 
Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) 
 Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) 
 Lennart Eriksson (s) Linda Axäng (fp) 
 Katarina Hansson (s) Maria Haglund (m) 
 Björn Eriksson (s) Mats Gunnarsson (mp), tjg ers 
 Stefan Svensson (s), tjg ers  Åsa Häggström (v) 
 Sölve Persson (s)  
   
Närvarande, ej tjg ers Christer Thörner (s), §§ 66,  

68-83, 85-86, 88-90 
Elisabet Berglund (v) 

 Sten Persson (s) Jan Engman (c) 
 Bert Eriksson (s)  
 
Övriga Lena Larsson, sekr Anna Wannhagen, §§ 89-90 
 Annika Hallberg Patrik Germer, §§ 89-90 
 Ola Bosshammar, §§ 89-90 Annika Borg, Länsstyrelsen, §§ 89-90 
 
Justerare Torbjörn Ahlin 
 
 
Sekreterare ...................................................... §§ 66-90 
 Lena Larsson  
 
 
Ordförande ....................................................... 
 Dan-Åke Moberg 
 
 
Justerare ...................................................... 
 Torbjörn Ahlin 
 
 Anslag/Bevis 
 Protokoll är justerat 
 

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen 
  
Sammanträdesdatum 2007-05-09 
 

Datum för uppsättande 2007-05-11 Datum för nedtagande 2007-06-05 
 

Förvaringsplats Kommunledningskontoret 
  
  
Underskrift ...................................................... 
 Lena Larsson 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2007-05-09 

  

 
   

 Ks § 66  

   

 
Anmälan av arbetsutskottets protokoll 

Ärendebeskrivning Anmäles beslut genom protokoll från kommunstyrelsens arbets-
utskott den 28 mars samt den 3, 10 och 23 april 2007. 

_____ 
  
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2007-05-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-04-10 

 
   

 Ks § 67  

 Au § 108 Dnr 309/2006.456 

 
Katrin Tensmyrs motion om sopsortering av glödlampor 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 16 oktober 2006, § 109 , en 
motion framlagd av Katrin Tensmyr (fp), angående sopsortering av 
glödlampor. 

I motionen föreslås fullmäktige besluta att kommunen medverkar till 
att en eller fler insamlingsställen ordnas för uppsamling av 
glödlampor. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 30 oktober 2006, 
§ 340, att ge miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att lämna för-
slag till yttrande. 

Miljöchef Peter Eriksson har den 1 mars 2007 lämnat förslag till 
yttrande. 

Av yttrandet framgår bland annat att ett insamlingsställe i Kumla tät-
ort bör anordnas, detta skulle kunna ske vid kommunens förråd vid 
Östra gatan. 

Miljö- och byggnadsnämnden har den 13 mars 2007, § 42, beslutat 
anta förslag till yttrande som sitt. 

Arbetsutskottet  
Förslag Dan-Åke Moberg (s) föreslår att kommunfullmäktige bifaller 

motionen och att kommunstyrelsen får i uppdrag att ordna ett 
insamlingsställe för uppsamling av glödlampor vid kommunens 
förråd vid Östra gatan. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2007-05-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-04-23 

 
   

 Ks § 68  

 Au § 118 Dnr 148/2007.257 

 
Fråga om förköp av fastigheten Kumla Ekeby Prästgård 1:11 

Ärendebeskrivning Köpekontrakt har upprättats där XX säljer fastigheten Ekeby 
Prästgård 1:11, till XX, till en köpesumma av 3 400 000 kronor. 

Värhulta AB har hos kommunen anhållit om besked om kommunen 
vill utöva sin förköpsrätt. Enligt förköpslagen skall kommunen pröva 
om kommunen vill använda sig av förköpsrätt. 

Stadsarkitekt Kurt Larsson skriver i tjänsteutlåtande från den 23 april 
2007 att den berörda fastigheten gränsar mot norra delen av Ekeby 
där mark kan behövas för den framtida tätbebyggelseutvecklingen 
och eventuellt för idrott eller friluftsliv. Därmed föreslår Kurt Larsson 
att kommunen prövar om förköpsrätten skall utövas. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige beslutar att kommunen utövar sin förköpsrätt 
gällande fastigheten Kumla Ekeby Prästgård 1:11, med motiveringen 
att mark kan behövas för den framtida tätbebyggelseutvecklingen och 
eventuellt för idrott eller friluftsliv. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2007-05-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-04-23 

 
   

 Ks § 69  

 Au § 119 118/2007.600 

 
Ombudgetering i  barn- och utbildningsnämndens investerings-
budget för år 2007 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade den 20 november 2006, § 188, 
angående budget för år 2007, bland annat att bevilja barn- och 
utbildningsnämnden 10 miljoner kronor för ombyggnation av 
Kumlaby skola. 

Företrädare för ombyggnationen på Kumlaby skola har föreslagit att 
den byggstart som planerades till år 2007, förskjuts till att ske under 
2008. 

Samtidigt har efterfrågan på barnomsorgsplatser ökat, i synnerhet i 
Skogstorpsområdet. 

Barn- och utbildningschef Leif Lindström föreslår i skrivelse från den 
7 mars 2007 att barn- och utbildningsnämnden beslutar föreslå 
kommunfullmäktige att besluta om ombudgetering i barn- och 
utbildningsnämndens investeringsbudget för år 2007 så att medel 
avsatta för ombyggnation av Kumlaby skola överförs till 
nybyggnation av förskola i Skogstorpsområdet under 2007. 

Barn- och utbildningsnämnden har den 21 mars 2007, § 41, beslutat 
enligt Lindströms förslag. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige beslutar om ombudgetering i barn- och 
utbildningsnämndens investeringsbudget för år 2007 så att 10 
miljoner kronor avsatta för ombyggnation av Kumlaby skola överförs 
till nybyggnation av förskola i Skogstorpsområdet under 2007. 

Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att ta fram en 
driftskostnadskalkyl för den planerade förskolan i Skogstorp. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2007-05-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-04-23 

 
   

 Ks § 70  

 Au § 121 Dnr 160/2005.619 

 
Kumla kommuns utträde ur Sydnärkes utbildningsförbund 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade den 28 december 2006, § 123, att säga 
upp avtalet med Sydnärkes utbildningsförbund, att  utse kommun-
direktör Annika Hallberg och ekonomichef Ronny Salomonsson till 
kontaktpersoner för Kumla kommun under avvecklingen av kommu-
nens medlemskap i Sydnärkes utbildningsförbund samt att 
diskussioner omedelbart tas upp med Sydnärkes utbildningsförbunds 
förbundsledning om villkoren för Kumla kommuns utträde. 

Fullmäktige beslutade också den 23 januari 2007, § 12, att kommunal 
vuxenutbildning för Kumla kommuns invånare från och med den 
1 juli 2007 skall bedrivas av Kumla kommun. 

Kommunalrådet Dan-Åke Moberg (s) och kommundirektör Annika 
Hallberg har i skrivelse från den 5 mars 2007 till direktionen i 
Sydnärkes utbildningsförbund ställt frågor till direktionen gällande 
bland annat att förlängningar av hyresavtal och andra avtal har 
tecknats av förbundsdirektören, fast det i förbundsordningen framgår 
att det är beslut som skall fattas av medlemskommunernas 
fullmäktige. 

Vik. utbildningsdirektör Lars-Göran Hilldor har i skrivelse från den 
19 mars 2007 lämnat förslag till svar på Kumla kommuns skrivelse. 

Direktionen i Sydnärkes utbildningsförbund har den 29 mars 2007, 
§ 30, beslutat anta förslag till svar och även delge 
medlemskommunernas fullmäktige utdrag ur delegationsordningen 
för godkännande. 

Arbetsutskottets förslag Avger inget förslag till beslut.  
Kommunstyrelsens beslut Ärendet läggs till handlingarna.  

Direktionens skrivelse delges kommunfullmäktige. 

_____ 
  
  
Expediering Kommunfullmäktige + handling 

Sydnärkes Utbildningsförbund 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2007-05-09 

  

 
   

 Ks § 71  

  Dnr 40/2007.041 

 
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. 

 
Kommunstyrelsens beslut Månadsrapporterna läggs till handlingarna. 

_____ 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2007-05-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-04-23 

 
   

 Ks § 72  

 Au § 122 Dnr 146/2007.600 

 
Ansökan från Owe Pettersson om statlig tillsyn och rätt till 
bidrag för en fristående gymnasiesärskola i Örebro kommun – 
yttrande 

Ärendebeskrivning Owe Pettersson, enskild fysisk person, har hos Skolverket ansökt om 
statlig tillsyn och rätt till bidrag för en fristående gymnasiesärskola i 
Örebro kommun från och med läsåret 2008/2009.  

Skolverket ger i skrivelse från den 12 april 2007, Kumla kommun 
möjlighet att enligt 2 kap. 2§ förordning (1996:1206) om fristående 
skolor, yttra sig över ovanstående ansökan. Skolverket remitterar inte 
ansökningar till kommunal-, gymnasieförbund eller andra samver-
kansorganisationer. 

Yttrande skall vara Skolverket tillhanda senast den 
15 september 2007. 

Arbetsutskottet  
Arbetsutskottets förslag Dan-Åke Moberg (s) föreslår att kommunstyrelsen avslår ansökan. 

Torbjörn Ahlin (c) föreslår att barn- och utbildningsnämnden får i 
uppdrag att lämna förslag till yttrande, alternativt att ärendet 
bordläggs. 

Maria Haglund (m) yrkar bifall till Ahlins förslag. 
Propositionsordning Bifall till förslaget om bordläggning ställs mot att ärendet behandlas 

idag. 
Arbetsutskottets beslut Ärendet behandlas idag. 
Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen avslår ansökan. 
Reservationer Torbjörn Ahlin och Maria Haglund reserverar sig till förmån för 

Ahlins förslag. 
Kommunstyrelsen  
Förslag Dan-Åke Moberg (s) föreslår att kommunstyrelsen avslår ansökan. 

Torbjörn Ahlin (c), Maria Haglund (m), Per Holm (kd), Linda Axäng 
(fp) och Mats Gunnarsson (mp) föreslår att barn- och 
utbildningsnämnden får i uppdrag att lämna förslag till yttrande. 

Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen avslår ansökan. 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2007-05-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-04-23 

 
   

 Ks § 72,  forts  

 Au § 122, forts Dnr 146/2007.600 

Reservationer Torbjörn Ahlin (c), Maria Haglund (m), Per Holm (kd), Linda Axäng 
(fp) och Mats Gunnarsson (mp) reserverar sig till förmån för sitt 
förslag. 

_____ 
  

  

  

  

Expediering Skolverket 

Barn- och utbildningsnämnden 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2007-05-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-04-23 

 
   

 Ks § 73  

 Au § 123 Dnr 147/2007.600 

 
Ansökan från JENSEN education AB om  statlig tillsyn och rätt 
till bidrag för en fristående gymnasieskola i Örebro kommun – 
yttrande 

Ärendebeskrivning JENSEN education AB har hos Skolverket ansökt om statlig tillsyn 
och rätt till bidrag för en fristående gymnasieskola i Örebro kommun 
från och med läsåret 2008/2009.  

Skolverket ger i skrivelse från den 12 april 2007, Kumla kommun 
möjlighet att enligt 2 kap. 2§ förordning (1996:1206) om fristående 
skolor, yttra sig över ovanstående ansökan. Skolverket remitterar inte 
ansökningar till kommunal-, gymnasieförbund eller andra samver-
kansorganisationer. 

Yttrande skall vara Skolverket tillhanda senast den 
15 september 2007. 

Arbetsutskottet  
Arbetsutskottets förslag Dan-Åke Moberg (s) föreslår att kommunstyrelsen avslår ansökan. 

Torbjörn Ahlin (c) föreslår att barn- och utbildningsnämnden får i 
uppdrag att lämna förslag till yttrande, alternativt att ärendet 
bordläggs. 

Maria Haglund (m) yrkar bifall till Ahlins förslag. 
Propositionsordning Bifall till förslaget om bordläggning ställs mot att ärendet behandlas 

idag. 
Arbetsutskottets beslut Ärendet behandlas idag. 
Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen avslår ansökan. 
Reservationer Torbjörn Ahlin och Maria Haglund reserverar sig till förmån för 

Ahlins förslag. 
Kommunstyrelsen  
Förslag Dan-Åke Moberg (s) föreslår att kommunstyrelsen avslår ansökan. 

Torbjörn Ahlin (c), Maria Haglund (m), Per Holm (kd), Linda Axäng 
(fp) och Mats Gunnarsson (mp) föreslår att barn- och 
utbildningsnämnden får i uppdrag att lämna förslag till yttrande. 

Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen avslår ansökan. 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2007-05-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-04-23 

 
   

 Ks § 73,  forts  

 Au § 123, forts Dnr 147/2007.600 

Reservationer Torbjörn Ahlin (c), Maria Haglund (m), Per Holm (kd), Linda Axäng 
(fp) och Mats Gunnarsson (mp) reserverar sig till förmån för sitt 
förslag. 

_____ 
  

  

  

  

Expediering Skolverket 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2007-05-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-04-23 

 
   

 Ks § 74  

 Au § 124 Dnr 123/2007.600 

 
Ansökan från Mikael Flovén om  statlig tillsyn och rätt till bidrag 
för en fristående gymnasieskola i Örebro kommun – yttrande 

Ärendebeskrivning Mikael Flovén har hos Skolverket ansökt om statlig tillsyn och rätt 
till bidrag för en fristående gymnasieskola i Örebro kommun från och 
med läsåret 2008/2009.  

Skolverket ger i skrivelse från den 10 april 2007, Kumla kommun 
möjlighet att enligt 2 kap. 2§ förordning (1996:1206) om fristående 
skolor, yttra sig över ovanstående ansökan. Skolverket remitterar inte 
ansökningar till kommunal-, gymnasieförbund eller andra samver-
kansorganisationer. 

Yttrande skall vara Skolverket tillhanda senast den 
15 september 2007. 

Arbetsutskottet  
Arbetsutskottets förslag Dan-Åke Moberg (s) föreslår att kommunstyrelsen avslår ansökan. 

Torbjörn Ahlin (c) föreslår att barn- och utbildningsnämnden får i 
uppdrag att lämna förslag till yttrande, alternativt att ärendet 
bordläggs. 

Maria Haglund (m) yrkar bifall till Ahlins förslag. 
Propositionsordning Bifall till förslaget om bordläggning ställs mot att ärendet behandlas 

idag. 
Arbetsutskottets beslut Ärendet behandlas idag. 
Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen avslår ansökan. 
Reservationer Torbjörn Ahlin och Maria Haglund reserverar sig till förmån för 

Ahlins förslag. 
Kommunstyrelsen  
Förslag Dan-Åke Moberg (s) föreslår att kommunstyrelsen avslår ansökan. 

Torbjörn Ahlin (c), Maria Haglund (m), Per Holm (kd), Linda Axäng 
(fp) och Mats Gunnarsson (mp) föreslår att barn- och 
utbildningsnämnden får i uppdrag att lämna förslag till yttrande. 

Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen avslår ansökan. 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2007-05-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-04-23 

 
   

 Ks § 74, forts  

 Au § 124, forts Dnr 123/2007.600 

Reservationer Torbjörn Ahlin (c), Maria Haglund (m), Per Holm (kd), Linda Axäng 
(fp) och Mats Gunnarsson (mp) reserverar sig till förmån för sitt 
förslag. 

_____ 
  

  

  

  

Expediering Skolverket 

Barn- och utbildningsnämnden 

 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2007-05-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-04-23 

 
   

 Ks § 75  

 Au § 125 Dnr 124/2007.600 

 
Ansökan från Framtidsgymnasiet i Göteborg AB om  statlig 
tillsyn och rätt till bidrag för en fristående gymnasieskola i 
Örebro kommun – yttrande 

Ärendebeskrivning Framtidsgymnasiet i Göteborg AB har hos Skolverket ansökt om 
statlig tillsyn och rätt till bidrag för en fristående gymnasieskola i 
Örebro kommun från och med läsåret 2008/2009.  

Skolverket ger i skrivelse från den 2 april 2007, Kumla kommun 
möjlighet att enligt 2 kap. 2§ förordning (1996:1206) om fristående 
skolor, yttra sig över ovanstående ansökan. Skolverket remitterar inte 
ansökningar till kommunal-, gymnasieförbund eller andra samver-
kansorganisationer. 

Yttrande skall vara Skolverket tillhanda senast den 
15 september 2007. 

Arbetsutskottet  
Arbetsutskottets förslag Dan-Åke Moberg (s) föreslår att kommunstyrelsen avslår ansökan. 

Torbjörn Ahlin (c) föreslår att barn- och utbildningsnämnden får i 
uppdrag att lämna förslag till yttrande, alternativt att ärendet 
bordläggs. 

Maria Haglund (m) yrkar bifall till Ahlins förslag. 
Propositionsordning Bifall till förslaget om bordläggning ställs mot att ärendet behandlas 

idag. 
Arbetsutskottets beslut Ärendet behandlas idag. 
Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen avslår ansökan. 
Reservationer Torbjörn Ahlin och Maria Haglund reserverar sig till förmån för 

Ahlins förslag. 
Kommunstyrelsen  
Förslag Dan-Åke Moberg (s) föreslår att kommunstyrelsen avslår ansökan. 

Torbjörn Ahlin (c), Maria Haglund (m), Per Holm (kd), Linda Axäng 
(fp) och Mats Gunnarsson (mp) föreslår att barn- och 
utbildningsnämnden får i uppdrag att lämna förslag till yttrande. 

Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen avslår ansökan. 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2007-05-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-04-23 

 
   

 Ks § 75,  forts  

 Au § 125, forts Dnr 124.2007.600 

Reservationer Torbjörn Ahlin (c), Maria Haglund (m), Per Holm (kd), Linda Axäng 
(fp) och Mats Gunnarsson (mp) reserverar sig till förmån för sitt 
förslag. 

_____ 
  

  

  

  

Expediering Skolverket 

Barn- och utbildningsnämnden 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2007-05-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-04-23 

 
   

 Ks § 76  

 Au § 126 Dnr 144/2007.600 

 
Ansökan från IT Gymnasiet Sverige AB om  statlig tillsyn och 
rätt till bidrag för en fristående gymnasieskola i Örebro kommun 
– yttrande 

Ärendebeskrivning IT Gymnasiet Sverige AB har hos Skolverket ansökt om statlig 
tillsyn och rätt till bidrag för en fristående gymnasieskola i Örebro 
kommun från och med läsåret 2008/2009.  

Skolverket ger i skrivelse från den 10 april 2007, Kumla kommun 
möjlighet att enligt 2 kap. 2§ förordning (1996:1206) om fristående 
skolor, yttra sig över ovanstående ansökan. Skolverket remitterar inte 
ansökningar till kommunal-, gymnasieförbund eller andra samver-
kansorganisationer. 

Yttrande skall vara Skolverket tillhanda senast den 
15 september 2007. 

Arbetsutskottet  
Arbetsutskottets förslag Dan-Åke Moberg (s) föreslår att kommunstyrelsen avslår ansökan. 

Torbjörn Ahlin (c) föreslår att barn- och utbildningsnämnden får i 
uppdrag att lämna förslag till yttrande, alternativt att ärendet 
bordläggs. 

Maria Haglund (m) yrkar bifall till Ahlins förslag. 
Propositionsordning Bifall till förslaget om bordläggning ställs mot att ärendet behandlas 

idag. 
Arbetsutskottets beslut Ärendet behandlas idag. 
Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen avslår ansökan. 
Reservationer Torbjörn Ahlin och Maria Haglund reserverar sig till förmån för 

Ahlins förslag. 
Kommunstyrelsen  
Förslag Dan-Åke Moberg (s) föreslår att kommunstyrelsen avslår ansökan. 

Torbjörn Ahlin (c), Maria Haglund (m), Per Holm (kd), Linda Axäng 
(fp) och Mats Gunnarsson (mp) föreslår att barn- och 
utbildningsnämnden får i uppdrag att lämna förslag till yttrande. 

Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen avslår ansökan. 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2007-05-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-04-23 

 
   

 Ks §  76, forts  

 Au § 126, forts Dnr 144/2007.600 

Reservationer Torbjörn Ahlin (c), Maria Haglund (m), Per Holm (kd), Linda Axäng 
(fp) och Mats Gunnarsson (mp) reserverar sig till förmån för sitt 
förslag. 

_____ 
  

  

  

  

Expediering Skolverket 

Barn- och utbildningsnämnden 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2007-05-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-04-23 

 
   

 Ks § 77  

 Au § 127 Dnr 145/2007.600 

 
Ansökan från Thorengruppen AB om statlig tillsyn och rätt till 
bidrag för en fristående gymnasieskola i Örebro kommun – 
yttrande 

Ärendebeskrivning Thorengruppen AB har hos Skolverket ansökt om statlig tillsyn och 
rätt till bidrag för en fristående gymnasieskola i Örebro kommun från 
och med läsåret 2008/2009.  

Skolverket ger i skrivelse från den 10 april 2007, Kumla kommun 
möjlighet att enligt 2 kap. 2§ förordning (1996:1206) om fristående 
skolor, yttra sig över ovanstående ansökan. Skolverket remitterar inte 
ansökningar till kommunal-, gymnasieförbund eller andra samver-
kansorganisationer. 

Yttrande skall vara Skolverket tillhanda senast den 
15 september 2007. 

Arbetsutskottet  
Arbetsutskottets förslag Dan-Åke Moberg (s) föreslår att kommunstyrelsen avslår ansökan. 

Torbjörn Ahlin (c) föreslår att barn- och utbildningsnämnden får i 
uppdrag att lämna förslag till yttrande, alternativt att ärendet 
bordläggs. 

Maria Haglund (m) yrkar bifall till Ahlins förslag. 
Propositionsordning Bifall till förslaget om bordläggning ställs mot att ärendet behandlas 

idag. 
Arbetsutskottets beslut Ärendet behandlas idag. 
Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen avslår ansökan. 
Reservationer Torbjörn Ahlin och Maria Haglund reserverar sig till förmån för 

Ahlins förslag. 
Kommunstyrelsen  
Förslag Dan-Åke Moberg (s) föreslår att kommunstyrelsen avslår ansökan. 

Torbjörn Ahlin (c), Maria Haglund (m), Per Holm (kd), Linda Axäng 
(fp) och Mats Gunnarsson (mp) föreslår att barn- och 
utbildningsnämnden får i uppdrag att lämna förslag till yttrande. 

Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen avslår ansökan. 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2007-05-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-04-23 

 
   

 Ks § 77, forts  

 Au § 127, forts Dnr 145/2007.600 

Reservationer Torbjörn Ahlin (c), Maria Haglund (m), Per Holm (kd), Linda Axäng 
(fp) och Mats Gunnarsson (mp) reserverar sig till förmån för sitt 
förslag. 

_____ 
  

  

  

  

Expediering Skolverket 

Barn- och utbildningsnämnden 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2007-05-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-05-08 

 
   

 Ks § 78  

 Au § 137 Dnr 138/2007.600 

 
Ansökan från Baggium AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag 
för en fristående gymnasiesärskola i Örebro kommun – yttrande 

Ärendebeskrivning Baggium AB, har hos Skolverket ansökt om statlig tillsyn och rätt till 
bidrag för en fristående gymnasiesärskola i Örebro kommun från och 
med läsåret 2008/2009.  

Skolverket ger i skrivelse från den 23 april 2007, Kumla kommun 
möjlighet att enligt 2 kap. 2§ förordning (1996:1206) om fristående 
skolor, yttra sig över ovanstående ansökan. Skolverket remitterar inte 
ansökningar till kommunal-, gymnasieförbund eller andra samver-
kansorganisationer. 

Yttrande skall vara Skolverket tillhanda senast den 
15 september 2007. 

 

 
Arbetsutskottet  
Arbetsutskottets förslag Dan-Åke Moberg (s) föreslår att kommunstyrelsen avslår ansökan. 

Torbjörn Ahlin (c) föreslår att barn- och utbildningsnämnden får i 
uppdrag att lämna förslag till yttrande. 

Maria Haglund (m) yrkar bifall till Ahlins förslag. 
Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen avslår ansökan. 
Reservationer Torbjörn Ahlin och Maria Haglund reserverar sig till förmån för 

Ahlins förslag. 
Kommunstyrelsen  
Förslag Dan-Åke Moberg (s) föreslår att kommunstyrelsen avslår ansökan. 

Torbjörn Ahlin (c), Maria Haglund (m), Per Holm (kd), Linda Axäng 
(fp) och Mats Gunnarsson (mp) föreslår att barn- och 
utbildningsnämnden får i uppdrag att lämna förslag till yttrande. 

Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen avslår ansökan. 

 
 
 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2007-05-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-05-08 

 
   

 Ks § 78,  forts  

 Au § 137, forts Dnr 138/2007.600 

Reservationer Torbjörn Ahlin (c), Maria Haglund (m), Per Holm (kd), Linda Axäng 
(fp) och Mats Gunnarsson (mp) reserverar sig till förmån för sitt 
förslag. 

_____ 
  

  

  

  

Expediering Skolverket 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2007-05-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-05-08 

 
   

 Ks § 79  

 Au § 138 Dnr 152/2007.600 

 
Ansökan från Anders Järnerot om statlig tillsyn och rätt till 
bidrag för en fristående gymnasieskola i Örebro kommun – 
yttrande 

Ärendebeskrivning Anders Järnerot har hos Skolverket ansökt om statlig tillsyn och rätt 
till bidrag för en fristående gymnasieskola i Örebro kommun från och 
med läsåret 2008/2009.  

Skolverket ger i skrivelse från den 30 april 2007, Kumla kommun 
möjlighet att enligt 2 kap. 2§ förordning (1996:1206) om fristående 
skolor, yttra sig över ovanstående ansökan. Skolverket remitterar inte 
ansökningar till kommunal-, gymnasieförbund eller andra samver-
kansorganisationer. 

Yttrande skall vara Skolverket tillhanda senast den 
15 september 2007. 

 
Arbetsutskottet  
Arbetsutskottets förslag Dan-Åke Moberg (s) föreslår att kommunstyrelsen avslår ansökan. 

Torbjörn Ahlin (c) föreslår att barn- och utbildningsnämnden får i 
uppdrag att lämna förslag till yttrande. 

Maria Haglund (m) yrkar bifall till Ahlins förslag. 
Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen avslår ansökan. 
Reservationer Torbjörn Ahlin och Maria Haglund reserverar sig till förmån för 

Ahlins förslag. 
Kommunstyrelsen  
Förslag Dan-Åke Moberg (s) föreslår att kommunstyrelsen avslår ansökan. 

Torbjörn Ahlin (c), Maria Haglund (m), Per Holm (kd), Linda Axäng 
(fp) och Mats Gunnarsson (mp) föreslår att barn- och 
utbildningsnämnden får i uppdrag att lämna förslag till yttrande. 

Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen avslår ansökan. 

 
 
 
 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2007-05-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-05-08 

 
   

 Ks § 79, forts  

 Au § 138, forts Dnr 152/2007.600 

Reservationer Torbjörn Ahlin (c), Maria Haglund (m), Per Holm (kd), Linda Axäng 
(fp) och Mats Gunnarsson (mp) reserverar sig till förmån för sitt 
förslag. 

_____ 
  

  

  

  

Expediering Skolverket 

Barn- och utbildningsnämnden 

 
 
 
 
 
 
 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2007-05-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-05-08 

 
   

 Ks § 80  

 Au § 139  

 
Ansökan om fristående gymnasieskolor – Statistikuppgifter till 
Skolverket 

Ärendebeskrivning När ansökningar inkommer till Skolverket om statlig tillsyn och rätt 
till bidrag för en fristående gymnasieskola ger Skolverket 
lägeskommunen och närliggande kommuner möjlighet att enligt 2 
kap. 2§ förordning (1996:1206) om fristående skolor, yttra sig över 
ovanstående ansökan.  

Med ansökningshandlingarna följer en checklista från Skolverket 
över statistikuppgifter om bland annat elevantal och sökandestatistik 
som kommunen kan bifoga till sitt yttrande. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar att Skolverkets checklista över relevanta 
statistikuppgifter ska fyllas i och sändas in till Skolverket. 

Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att Skolverkets checklista över relevanta 
statistikuppgifter ska fyllas i och sändas in till Skolverket. 
_____ 

  
  
  
  
Expediering Skolverket 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2007-05-09 

  

 
   

 Ks § 81  

   

 
Vitesföreläggande för icke verkställt beslut enligt 
socialtjänstlagen – Yttrande mål 391-07  

Ärendebeskrivning Den 1 juli 2006 ändrades Socialtjänstlagen (SoL) så att kommunen 
har skyldighet att rapportera till Länsstyrelsen de beslut som inte 
verkställts inom tre månader.  

Länsstyrelsen kan lämna över ärendena till länsrätten som har rätt att 
döma kommunen att betala vite.  

Länsrätten har i skrivelse från den 13 april 2007 begärt yttrande från 
kommunen angående mål 391-07. 

Biträdande socialchef Birgitta Johannesson har den 26 april 2007 
lämnat yttrande till länsrätten. 

Länsrätten har meddelat att de behöver ha ett yttrande från 
kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen antar Birgitta Johannessons yttrande som sitt. 
_____ 

  
  
  
  
Expediering Birgitta Johannesson 
 Länsrätten 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2007-05-09 

  

 
   

 Ks § 82  

   

 
Vitesföreläggande för icke verkställt beslut enligt 
socialtjänstlagen – Yttrande mål 392-07 

Ärendebeskrivning Den 1 juli 2006 ändrades Socialtjänstlagen (SoL) så att kommunen 
har skyldighet att rapportera till Länsstyrelsen de beslut som inte 
verkställts inom tre månader.  

Länsstyrelsen kan lämna över ärendena till länsrätten som har rätt att 
döma kommunen att betala vite.  

Länsrätten har i skrivelse från den 12 april 2007 begärt yttrande från 
kommunen angående mål 391-07. 

Biträdande socialchef Birgitta Johannesson har den 27 april 2007 
lämnat yttrande till länsrätten. 

Länsrätten har meddelat att de behöver ha ett yttrande från 
kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen antar Birgitta Johannessons yttrande som sitt. 
_____ 

  
  
  
  
Expediering Birgitta Johannesson 
 Länsrätten 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2007-05-09 

  

 
   

 Ks § 83  

   

 
Vitesföreläggande för icke verkställt beslut enligt 
socialtjänstlagen – Yttrande mål 393-07 

Ärendebeskrivning Den 1 juli 2006 ändrades Socialtjänstlagen (SoL) så att kommunen 
har skyldighet att rapportera till Länsstyrelsen de beslut som inte 
verkställts inom tre månader.  

Länsstyrelsen kan lämna över ärendena till länsrätten som har rätt att 
döma kommunen att betala vite.  

Länsrätten har i skrivelse från den 11 april 2007 begärt yttrande från 
kommunen angående mål 391-07. 

Biträdande socialchef Birgitta Johannesson har den 27 april 2007 
lämnat yttrande till länsrätten. 

Länsrätten har meddelat att de behöver ha ett yttrande från 
kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen antar Birgitta Johannessons yttrande som sitt. 
_____ 

  
  
  
  
Expediering Birgitta Johannesson 
 Länsrätten 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2007-05-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-05-08 

 
   

 Ks § 84  

 Au § 140  

 
Medfinansiering till Communicares projekt Job College 

Ärendebeskrivning Communicare är en ideell förening som arbetar för att stimulera 
entreprenörskap, handlingskraft och motivation hos unga människor. 

Syftet med projektet Job College är att ge ungdomar 
arbetslivserfarenhet och därmed en ingång på arbetsmarknaden. 

Tanken är att projektet ska drivas som ett Mål 2-projekt under 
perioden 1 januari 2008 - 31 december 2010. 

Communicare föreslår att Kumla kommun för 28 platser i projektet 
betalar 100 000 kronor. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar att Kumla kommun ska medfinansiera 
projektet med 100 000 kronor, under förutsättning att övriga 
samarbetspartners ansluter till projektet. 

Medlen tas ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter för 
år 2007. 

Kommunstyrelsens beslut Kumla kommun ska medfinansiera projektet med 100 000 kronor, 
under förutsättning att övriga samarbetspartners ansluter till projektet.

Medlen tas ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter för 
år 2007. 

_____ 
  

  

  

  

  

Expediering Communicare 
Box 528 
651 12 Karlstad  

 Ekonomiavdelningen 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2007-05-09 

  

 
   

 Ks § 85 Dnr 360/2006.736 

   

 
Anmälan av intresse att delta i försöksverksamhet med 
komplement till färdtjänst 

Ärendebeskrivning Riksdagen antog våren 2006 en ny lag om försöksverksamhet med 
komplement till färdtjänst. Tanken med försöksverksamheten är att 
kommunerna som ingår i försöket skall få möjlighet att använda 
resurserna till färdtjänst på ett mer flexibelt sätt. 

Lagen trädde i kraft den 1 november 2006 och i samband med detta 
gavs möjlighet för de kommuner som så önskade att anmäla intresse 
av att delta i försöksverksamheten.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 27 februari 2007, 
§ 161, att Kumla kommun skulle anmäla sitt intresse att delta i 
försöksverksamhet med komplement till färdtjänst. 

Socialdepartementet har meddelat att de behöver ha ett beslut från 
kommunstyrelsen angående Kumla kommuns intresse att delta i 
denna försöksverksamhet. 

Kommunstyrelsens beslut Kumla kommun anmäler sitt intresse att delta i försöksverksamhet 
med komplement till färdtjänst. 

_____ 
 
 

 
  
  
  
Expediering Socialdepartementet 
 Länstrafiken 
 Ewa Dahlin 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2007-05-09 

  

 
   

 Ks § 86 Dnr 48/2007.259 

   

 
Fullmakt att företräda Kumla kommun vid exekutiv auktion 
gällande Kumla Åbytorp 1:148 

Ärendebeskrivning Fastigheten Kumla Åbytorp 1:148 kommer inom kort att säljas på 
exekutiv auktion. För att uppträda som kommunens ombud vid 
auktionen krävs fullmakt från kommunstyrelsen eller 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Teknisk chef Marianne Christiansen och markhandläggare Linda 
Svensson föreslår i skrivelse från den 7 maj 2007, att 
kommunstyrelsen beslutar att ge teknisk chef Marianne Christiansen, 
trafikhandläggare Ewa Dahlin och markhandläggare Linda Svensson, 
var och en för sig, fullmakt att uppträda som kommunens ombud vid 
den exekutiva auktionen. 

Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen ger teknisk chef Marianne Christiansen, trafik-
handläggare Ewa Dahlin och markhandläggare Linda Svensson, var 
och en för sig, fullmakt att uppträda som kommunens ombud vid 
exekutiv auktion gällande Kumla Åbytorp 1:148. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Marianne Christiansen 
 Ewa Dahlin 
 Linda Svensson 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2007-05-09 

  

 
   

 Ks § 87  

   

 
Val av ledamot i kulturpriskommitté  

Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen har att utse en ledamot i kulturpriskommittén för 
mandatperioden 2007-2010. 

Kommunstyrelsens beslut Denis Nilsson (v) utses till ledamot i kulturpriskommittén för 
mandatperioden 2007-2010. 
_____ 

  
  
  
  
Expediering Denis Nilsson 
 Lars Claeson 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2007-05-09 

  

 
   

 Ks § 88  

   

 
Utdelning ur ICA/BOB stipendiefond 

Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen har att årligen besluta om utdelning ur ICA/BOB 
stipendiefond efter förslag från kulturpriskommittén. Utdelningen ska 
ske under 10 år. 1998 skedde den första utdelningen av stipendier 
vilket innebär att 2007 blir det sista året för fonden. 

Kommunstyrelsens beslut Stipendier för år 2007, som är på 5 000 kronor, delas ut till 7 
ungdomar. 

Beslutet innebär att kommunstyrelsen delar ut 6 000 kronor utöver de 
medel som kvarstår i fonden. 6000 kronor tas därmed ur 
kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter för år 2007. 

Planering påbörjas för en eventuell fortsättning av utdelning av 
stipendier. 
_____ 

  
  
  
  
Expediering Mats Runering 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2007-05-09 

  

 
   

 Ks § 89  

   

 
Information – Projekt Kumla mot narkotika 

Ärendebeskrivning Anna Wannhagen och Ola Bosshammar informerar om arbetet i 
Kumla mot narkotika. 

_____ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2007-05-09 

  

 
   

 Ks § 90 Dnr 172/2006.702 

   

 
Information om projektet ansvarsfull alkoholservering 

Ärendebeskrivning Länsstyrelsen i Örebro har hos regeringen sökt och beviljats medel att 
arbeta med ett projekt om ansvarsfull alkoholservering i restaurang-
miljöer. 

Projektledare Annika Borg har den 6 september 2006, § 97, 
informerat kommunstyrelsen om projektet. 

Annika Borg informerar vid sammanträdet om hur projektarbetet  
hittills har bedrivits. 

_____ 
  
 
 
 
 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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