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Kommunstyrelsen 2008-11-05 § 138   Dnr  

Anmälan av arbetsutskottets och gymnasieutskottets protokoll

Ärendebeskrivning 

Anmäles beslut genom protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 7 och 21 
oktober 2008 samt från gymnasieutskottet den 30 september och 13 oktober 2008. 
 
 
_____ 

 
 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-11-28 § 329  

Kommunstyrelsen 2008-11-05 § 139   Dnr KS 2008/361 

Medborgarförslag om att göra 
cirkulationsplatserna/rondellerna mindre trafikfarliga 

Ärendebeskrivning 

Medborgarförslag om att göra cirkulationsplatserna mindre trafikfarliga 
 
I medborgarförslaget, som lämnades den 19 november 2007, föreslås att de rondeller 
som finns i kommunen görs om så att de blir genomsiktliga och trafiksäkra, samt att 
rondellen vid Drottninggatan återställs i ursprunglig design. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 27 november 2007, § 386, att ge miljö- 
och byggnadsnämnden i uppdrag att lämna förslag till yttrande.  
 
Utredningssekreterare Caroline Eriksson har den 3 oktober 2008 lämnat förslag till 
yttrande. Av yttrandet framgår bland annat att sikten i kommunens cirkulationsplatser 
ska ses över.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 7 oktober 2008, § 108, att föreslå 
kommunfullmäktige att anta yttrandet och att medborgarförslaget därmed är besvarat. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige antar yttrandet och medborgarförslaget anses därmed vara 
besvarat. 

Kommunstyrelsens förslag  

Enligt arbetsutskottet. 
 
 

 
 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-11-28 § 330  

Kommunstyrelsen 2008-11-05 § 140   Dnr KS 2008/363 

Medborgarförslag om fler cykelställ vid ICA Maxi 

Ärendebeskrivning 

I medborgarförslaget, som lämnades den 25 februari 2008, föreslås att fler cykelställ 
ska finnas vid ICA Maxi. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 4 mars 2008, § 104, att ge 
kommunledningskontoret i uppdrag att lämna förslag till yttrande.  
 
Näringslivsdirektör Thage Arvidsson och utredningssekreterare Caroline Eriksson har 
den 23 oktober 2008 inkommit med förslag till yttrande.  
 
Av yttrandet framgår bland annat att det finns anledning för kommunen att 
tillsammans med fastighetsägaren se över behovet av parkeringsplatser för bilar och 
cyklar i kvarteret kring ICA-Maxi.  
 
Thage Arvidsson och Caroline Eriksson föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att 
se över möjligheten till cykelparkering i samband med fortsatt planering av centrum.  
 
De föreslår också att kommunfullmäktige antar yttrandet och att medborgarförslaget 
därmed är besvarat. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige antar yttrandet och medborgarförslaget anses därmed vara 
besvarat. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt arbetsutskottet. 
 
 

 
 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-11-28 § 328  

Kommunstyrelsen 2008-11-05 § 141   Dnr KS 2008/356 

Medborgarförslag om verksamhet i det gamla Yxhultkontoret 
samt Kvarntorpsområdet 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige remitterade den 14 mars 2005, § 38, ett medborgarförslag om 
verksamhet för gamla Yxhultkontoret och Kvarntorpsområdet.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 29 mars 2005, § 105, att ge 
kommundirektör Thage Arvidsson i uppdrag att lämna förslag till yttrande.  
 
Thage Arvidsson och utredningssekreterare Caroline Eriksson har i skrivelse från den 
20 oktober 2008 lämnat förslag till yttrande.  
 
Av yttrandet framgår bland annat att det sedan hösten 2006 finns en så kallad 
naturskola i Kvarntorps industriområde som vänder sig till alla skolor i Kumla 
kommun.  
 
Thage Arvidsson och Caroline Eriksson föreslår att kommunfullmäktige antar 
yttrandet och att medborgarförslaget därmed är besvarat. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige antar yttrandet och medborgarförslaget anses därmed vara 
besvarat. 

Kommunstyrelsens förslag  

Enligt arbetsutskottet. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott    

Kommunstyrelsen 2008-11-05 § 142   Dnr KS 2008/31 

Maria Haglunds m fl motion om mer rörelse för våra skolbarn 

Ärendebeskrivning 

Maria Haglund (M), Linda Axäng (FP), Mats Gunnarsson (MP) och Torbjörn Ahlin 
(C) har den 6 mars 2008 lämnat en motion till fullmäktige om mer rörelse för våra barn 
i skolan. 
 
Kommunfullmäktige remitterade den 17 mars 2008, § 36, motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 8 april, §151, att ge barn- och 
utbildningsnämnden i uppdrag att lämna förslag till yttrande. Yttrandet ska vara 
arbetsutskottet tillhanda inom 3 månader. 
 
På barn- och utbildningsnämnden den 28 maj 2008, § 52, presenterade 
utredningssekreterare Anders Andersson ett förslag till yttrande.  
 
Av yttrandet framgår att rörelse för elever finns angivet i ett flertal nationella och 
lokala måldokument, samt att eleverna på kommunens skolor rör på sig i en omfattning 
som motsvarar motionens intentioner. Mot bakgrund av detta föreslår Anders 
Andersson att barn- och utbildningsnämnden avslår motionen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 28 maj 2008, § 52, att föreslå 
kommunfullmäktige att med hänvisning till Anders Anderssons remissyttrande anse 
motionen besvarad. 

Arbetsutskottet

Yrkanden 

Maria Haglund (M) yrkar bifall till motionen. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige antar yttrandet och motionen anses därmed besvarad. 

Reservationer 

Maria Haglund (M) reserverar sig till förmån för sitt yrkande. 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen

Förslag  

Dan-Åke Moberg (S) föreslår att barn- och utbildningnämnden får i uppdrag att 
utvärdera hur våra skolor efterlever de nationella och lokala måldokument det hänvisas 
till i yttrandet.  

Kommunstyrelsens förslag  

Kommunfullmäktige antar yttrandet med Mobergs tilläggsförslag och motionen anses 
därmed besvarad. 
 

 
 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-10-28 § 331  

Kommunstyrelsen 2008-11-05 § 143   Dnr KS 2008/55 

Maria Haglunds m fl motion om utförsäljning av kommunal 
mark och fastigheter 

Ärendebeskrivning 

Maria Haglund (M), Torbjörn Ahlin (C), Linda Axäng (FP), Per Holm (KD) och Mats 
Gunnarsson (MP) har den 21 april 2008 lämnat in en motion om utförsäljning av 
kommunal mark och kommunala fastigheter. 
 
I motionen föreslår de att:  

1. Kommunfullmäktige beslutar ge de kommunala förvaltningarna samt bolagen i 
uppdrag att undersöka vilket mark- och fastighetsinnehav som kommunerna 
kan sälja av. 

2. Kommunfullmäktige efter denna inventering gör en plan för möjlig 
utförsäljning och genomför den. 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 6 maj 2008, § 191, att ge 
kommunledningskontoret i uppdrag att lämna yttrande över motionen. 
 
Markhandläggare Linda Wilhelmsson har den 22 oktober 2008 inkommit med ett 
förslag till yttrande. 
 
Av yttrandet framgår bland annat att kommunen i dagsläget endast äger ett fåtal 
markområden som skulle kunna säljas. Då kommunen har som mål att till år 2025 vara 
25 000 invånare kommer större markarealen bland annat i östra och norra Kumla vara 
aktuella att förvärva. 
 
Linda Wilhelmssons förslag är att kommunfullmäktige antar yttrandet och att 
motionen därmed anses besvarad. 

Arbetsutskottet

Yrkanden 

Maria Haglund (M) och Per Holm (KD) yrkar bifall till motionen. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige antar yttrandet och motionen anses därmed vara besvarad. 

Reservationer 

Maria Haglund (M) och Per Holm (KD) reserverar sig till förmån för sitt yrkande. 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen

Yrkanden 

Maria Haglund (M) och Torbjörn Ahlin (C) yrkar bifall till motionen. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt arbetsutskottet. 

Reservationer 

Torbjörn Ahlin (C), Maria Haglund (M), Linda Axäng (FP), Mats Hellgren (M) och 
Raymonda Kourie (KD) reserverar sig till förmån för Haglund och Ahlins yrkande. 
 

 
 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott  2008-10-28 § 332  

Kommunstyrelsen 2008-11-05 § 144   Dnr KS 2008/366 

Torbjörn Ahlins m fl motion ang etanolfabrik till Kumla 

Ärendebeskrivning 

Torbjörn Ahlin (C), Per Holm (KD), Kerstin Cederström (FP) och Göran Arveståhl 
(M) har den 30 augusti 2006 lämnat in en motion om att marknadsföra Kumla som 
lämplig ort för en etanolfabrik eller anläggning för produktion av annat biodrivmedel. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 26 september 2006, § 284, att ge 
kommunledningskontoret i uppdrag att lämna förslag till yttrande.  
 
Näringslivsdirektör Thage Arvidsson och utredningssekreterare Caroline Eriksson har 
den 23 oktober 2008 lämnat förslag till yttrande.  
 
Av yttrandet framgår bland annat att det är långa processer för att finna nya 
industrietableringar, men att Kvarntorps industriområde är ett lämpligt område för den 
typ av anläggningar som motionärerna beskriver. Av yttrandet framgår också att 
förhoppningen är att utöka antalet företag i Kvarntorp med utpräglad miljöinriktning. 
 
Thage Arvidsson och Caroline Eriksson föreslår att kommunfullmäktige antar 
yttrandet och att motionen därmed ska anses besvarad. 

Arbetsutskottet

Yrkanden 

Maria Haglund (M) yrkar bifall till motionen. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige antar yttrandet och motionen anses därmed vara besvarad. 

Reservationer 

Maria Haglund (M) och Per Holm (KD) reserverar sig till förmån för Haglunds 
yrkande. 

Kommunstyrelsen

Yrkanden 

Torbjörn Ahlin (C) yrkar återremiss av motionen. 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens förslag  

Enligt arbetsutskottet.  

Reservationer 

Torbjörn Ahlin (C), Maria Haglund (M), Linda Axäng (FP), Mats Hellgren (M) och 
Raymonda Kourie (KD) reserverar sig till förmån för Ahlins yrkande. 
 

 
 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-10-28 § 333  

Kommunstyrelsen 2008-11-05 § 145   Dnr KS 2008/362 

Torbjörn Ahlins m fl motion om att bygga fler 55+bostäder 

Ärendebeskrivning 

Torbjörn Ahlin (C), Per Holm (KD), Kerstin Cederström (FP) och Göran Arveståhl 
(M) har den 24 april 2006 lämnat in en motion om att Kumla kommun ska initiera 
uppförandet av seniorboenden i kommunen med byggstart senast inom tre år. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 2 maj 2006, § 149, att ge 
kommunledningskontoret i uppdrag att lämna förslag till yttrande.  
 
Näringslivsdirektör Thage Arvidsson och utredningssekreterare Caroline Eriksson har 
den 23 oktober 2008 inkommit med förslag till yttrande.  
 
Av yttrandet framgår bland annat att de flesta flerbostadshus som byggs idag är 
tillgängliga för äldre personer.  
 
Thage Arvidsson och Caroline Eriksson föreslår att kommunfullmäktige antar 
yttrandet och att motionen därmed är besvarad. 

Arbetsutskottet

Yrkanden 

Maria Haglund (M) och Per Holm (KD) yrkar bifall till motionen. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige antar yttrandet och motionen anses därmed besvarad. 

Reservationer 

Maria Haglund (M) och Per Holm (KD) reserverar sig till förmån för sitt yrkande. 

Kommunstyrelsen

Yrkanden 

Maria Haglund (M) och Torbjörn Ahlin (C) yrkar bifall till motionen 

Kommunstyrelsens förslag  

Enligt arbetsutskottet.  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Reservationer 

Torbjörn Ahlin (C), Maria Haglund (M), Linda Axäng (FP), Mats Hellgren (M) och 
Raymonda Kourie (KD) reserverar sig till förmån för Haglund och Ahlins yrkande. 
 

 
 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 
 



  
KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
  
 

14 

 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-10-21 § 317  

Kommunstyrelsen 2008-11-05 § 146   Dnr KS 2008/24 

Förslag till budget 2009 och flerårsplan 2010-2011 

Ärendebeskrivning 

Budgetberedningen har överlämnat förslag till budget för år 2009 och flerårsplan 
2010-2011. 

Arbetsutskottet

Yrkanden 

Maria Haglund (M) yrkar bifall till inlämnat gemensamt budgetförslag från 
moderaterna, centerpartiet, kristdemokraterna, folkpartiet och miljöpartiet.  

Propositionsordning 

Arbetsutskottet godkänner följande propositionsordning: 
Bifall till budgetberedningens förslag utom i de delar där motförslag finns. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige antar budgetberedningens förslag till budget för år 2009 och 
flerårsplan för år 2010-2011. 
 
Kommunfullmäktige fastställer utdebiteringen för år 2009 till 20:42 kronor per 
skattekrona. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att renhållnings- och VA-taxan för år 2009 är 
oförändrad. 
 
Kommunfullmäktige fastställer låneramen för rörelsekrediter till 25 000 000 kronor. 
 
Nämnderna medges rätt att besluta om omdisponeringar av budgeterade medel, 
kostnader såväl som intäkter, i driftbudgeten inom hela sitt verksamhetsområde. 
Sådant beslut ska anmälas till kommunstyrelsen. 
 
Nämnderna medges rätt att besluta om omdisponeringar av budgeterade medel i 
investeringsbudgeten. Sådant beslut ska anmälas till kommunstyrelsen. 
 
Respektive nämnd får i uppdrag att om så krävs revidera sina effektmål med hänsyn 
till tilldelade resurser. 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Reservationer 

Maria Haglund (M) och Per Holm (KD) reserverar sig till förmån för Haglunds 
yrkande. 

Kommunstyrelsen

Åsa Häggström (V) lämnar vänsterpartiets förslag och kommentarer till budgetförslag 
för år 2009. 

Förslag 

Dan- Åke Moberg (S) föreslår att samtliga budgetförslag överlämnas till 
kommunfullmäktige för beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

Samtliga budgetförslag överlämnas till kommunfullmäktige för beslut. 

 
 
 

 
 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-10-28 § 334  

Kommunstyrelsen 2008-11-05 § 147   Dnr KS 2008/359 

Försäljning av del av fastigheten Kumla Kumla 5:8, 
Älvestavägen 2 

Ärendebeskrivning 

Köpekontrakt har upprättats där Kumla kommun säljer del av fastigheten Kumla 
Kumla 5:8. Fastigheten är bebyggd med ett bostadshus samt förråd/ekonomibyggnad. 
 
Köpesumma 1 100 000 kr.  
 
Stamfastigheten köptes in på grund av att den till stora delar ligger inom sekundärt 
skyddsområde för grundvattentäkt samt angränsar till kommunens fastighet Kumla 
Kumla 1:166. Bostadshuset med tillhörande förråd/ekonomibyggnad avsågs att styckas 
av och säljas.  
 
Köpekontraktet gäller under förutsättning att det godkänns av kommunfullmäktige. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige godkänner köpekontraktet samt budgeterar en inkomst om 
1 100 000 kronor i investeringsbudgeten för kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsens förslag  

Enligt arbetsutskottet. 
 
 

 
 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-10-28 § 335  

Kommunstyrelsen 2008-11-05 § 148   Dnr KS 2008/360 

Köp av fastigheterna Kumla Kumla 11:59 och 11:60, 
Vilundavägen 17 

Ärendebeskrivning 

Köpekontrakt har upprättats där Kumla kommun köper fastigheterna Kumla Kumla 
11:59 och 11:60. Fastigheterna är bebyggda med ett enbostadshus.  
 
Köpesumma 700 000 kr.  
 
Fastigheterna ligger invid Viaskogens naturreservat och kommunen är ägare till 
kringliggande fastigheter.  
 
Köpekontraktet gäller under förutsättning att det godkänns av kommunfullmäktige. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige godkänner köpekontraktet samt anslå 700 000 kr i 
investeringsbudgeten för kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsens förslag  

Enligt arbetsutskottet. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-10-28 § 336  

Kommunstyrelsen 2008-11-05 § 149   Dnr KS 2008/344 

Ändring av taxa för prövning och tillsyn inom Miljöbalkens 
område 

Ärendebeskrivning 

Taxan för prövning och tillsyn inom Miljöbalkens område ändrades senast av 
kommunfullmäktige den 17 december 2007, § 161. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott har den 29 september 2008 lämnat förslag 
till ändring av taxan så att taxebilaga två kompletteras med fler typer av verksamheter 
samt att den fasta årliga avgiften justeras för några verksamheter. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår den 7 oktober 2008, § 109, att 
kommunfullmäktige justerar taxan enligt det förslag som miljö- och 
byggnadsnämndens arbetsutskott lämnade den 29 september 2008.  
 
Ändringarna i taxan föreslås gälla från och med den 1 januari 2009.  

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige justerar taxan enligt det förslag som miljö- och 
byggnadsnämndens arbetsutskott lämnade den 29 september 2008. 
 
Ändringarna i taxan gäller från och med den 1 januari 2009.  

Kommunstyrelsens förslag  

Enligt arbetsutskottet. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-11-04 § 346  

Kommunstyrelsen 2008-11-05 § 150   Dnr KS 2008/367 

Samverkansavtal mellan Örebro läns landsting, Örebro 
kommun och Kumla kommun ang företagshälsovård 

Ärendebeskrivning 

Kumla kommun, Örebro kommun och Örebro läns landsting har träffat ett 
samverkansavtal om samverkan gällande företagshälsovård via en gemensam nämnd. 
 
Samverkansavtalet föreslås gälla från och med den 1 januari 2009 och innebär att 
landstinget är värdorganisation och att den gemensamma nämnden ingår i landstingets 
organisation. 
 
Kommundirektör Annika Hallberg föreslår i skrivelse från den 24 oktober 2008 att 
kommunfullmäktige godkänner samverkansavtalet mellan Örebro läns landsting, 
Örebro kommun och Kumla kommun för samverkan angående företagshälsovård med 
giltighet från och med den 1 januari 2009, samt att kommunfullmäktige utser två 
ledamöter och två ersättare till den gemensamma nämnden. 
 
Beslutet förutsätter för sin giltighet samstämmiga beslut av kommunfullmäktige i 
Örebro samt landstingsfullmäktige. 
 
Ärendet kommer att behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott den 4 november 
2008. 

Arbetsutskottet

Förslag 

Torbjörn Ahlin (C) och Maria Haglund (M) föreslår att tjänsten företagshälsovård 
upphandlas. 
 
Dan-Åke Moberg (S) föreslår att kommunfullmäktige utser Lennart Eriksson (S) till 
ordinarie ledamot och Björn Eriksson (S) till ersättare i den gemensamma nämnden. 
 
Torbjörn Ahlin (C) föreslår att kommunfullmäktige utser Maria Haglund (M) till 
ordinarie ledamot och Linda Axäng (FP) till ersättare i den gemensamma nämnden 

Arbetsutskottets förslag  

Kommunfullmäktige godkänner samverkansavtalet. 
 
Kommunfullmäktige utser Lennart Eriksson (S) till ordinarie ledamot och Björn 
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Eriksson (S) till ersättare i den gemensamma nämnden 

Reservationer 

Torbjörn Ahlin (C) och Maria Haglund (M) reserverar sig till förmån för sitt 
gemensamma samt Ahlins förslag. 

Kommunstyrelsen

Förslag 

Sölve Persson föreslår att kommunfullmäktige godkänner samverkansavtalet i sin 
helhet. 
 
Torbjörn Ahlin (C) och Maria Haglund (M) föreslår att tjänsten företagshälsovård 
upphandlas. 
 
Torbjörn Ahlin (C) föreslår att kommunfullmäktige utser Maria Haglund (M) till 
ordinarie ledamot och Linda Axäng (FP) till ersättare i den gemensamma nämnden. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige godkänner samverkansavtalet. 
 
Kommunfullmäktige utser Lennart Eriksson (S) och Maria Haglund (M) till ordinarie 
ledamöter och Björn Eriksson (S) och Linda Axäng (FP) till ersättare i den 
gemensamma nämnden. 

Reservationer 

Torbjörn Ahlin (C), Maria Haglund (M), Linda Axäng (FP), Mats Hellgren (M) och 
Raymonda Kourie (KD) reserverar sig till förmån för Haglund och Ahlins förslag. 
 
Dan-Åke Moberg (S) reserverar sig mot förslaget om att utse Maria Haglund (M) till 
ordinarie ledamot och Linda Axäng (FP) till ersättare i den gemensamma nämnden. 
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Kommunstyrelsen 2008-11-05 § 151   Dnr  

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. 

Förslag till beslut 

Månadsrapporterna läggs till handlingarna. 
 
_____ 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-10-21 § 319  

Kommunstyrelsen 2008-11-05 § 152   Dnr KS 2008/345 

Överföring av kultur- och fritidsförvaltningens fastigheter till 
kommunfastigheter samt samordning av skötsel av grönytor 

Ärendebeskrivning 

I samband med kommunstyrelsens beslut att bilda kommunfastigheter togs även frågan 
upp om att överföra kultur- och fritidsförvaltningens fastigheter till 
kommunfastigheter. 
 
Kommundirektör Annika Hallberg föreslår i skrivelse från den 16 oktober 2008 att 
kommunstyrelsen beslutar att från och med år 2009 överföra kommunens kultur- och 
fritidsfastigheter från kultur- och fritidsnämnden till kommunstyrelsens förvaltning 
kommunfastigheter. 
 
Hallberg föreslår också att kommunstyrelsen beslutar att genomföra nödvändiga 
ombudgeteringar i internbudgeten för berörda förvaltningar. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att från och med år 2009 överföra kommunens kultur- och 
fritidsfastigheter från kultur- och fritidsnämnden till kommunstyrelsens förvaltning 
kommunfastigheter. 
 
Kommunstyrelsen beslutar också att genomföra nödvändiga ombudgeteringar i 
internbudgeten för berörda förvaltningar. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att från och med år 2009 överföra kommunens kultur- och 
fritidsfastigheter från kultur- och fritidsnämnden till kommunstyrelsens förvaltning 
kommunfastigheter. 
 
Kommunstyrelsen beslutar också att genomföra nödvändiga ombudgeteringar i 
internbudgeten för berörda förvaltningar. 
 
_____ 

Expediering 
Kommunfastigheter 
Kultur- och fritidsnämnden 
Ekonomienheten 
Kommundirektör Annika Hallberg 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-10-21 § 325  

Kommunstyrelsen 2008-11-05 § 153   Dnr KS 2008/326 

John Norlandergymnasiets ansökan om serveringstillstånd 

Ärendebeskrivning 

Alkoholhandläggare Patrik Germer har den 7 oktober 2008 inkommit med handlingar 
gällande serveringstillstånd för John Norlandergymnasiets restaurangutbildning. 
 
John Norlandergymnasiet ansöker om serveringstillstånd för att kunna bedriva 
restaurangutbildning. I lokalerna har bedrivits restaurangutbildning sedan höstterminen 
2003. Sedan höstterminsstart 2008 har restaurangutbildningen ny huvudman varför 
man nu ansöker om nytt serveringstillstånd. 
 
Alkoholhandläggaren anser att lokalerna är fortsatt lämpliga att bedriva 
tillståndspliktig restaurangskoleverksamhet i och att de krav som ställs i alkohollagen 
om tillståndshavarens och lokalernas lämplighet är uppfyllda. 
 
Alkoholhandläggaren föreslår att serveringstillstånd enligt 7 kap. 5 § alkohollagen 
meddelas John Norlandergymnasiet för servering i restaurangskolans lokaler enligt 
ansökan. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen meddelar John Norlandergymnasiet serveringstillstånd för 
serveringsstället Restaurangskolan Gymnasieutbildningen enligt 7 kap. 5 § 
alkohollagen för servering av alkoholdrycker till allmänheten med serveringstiderna 
11.00-01.00. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen meddelar John Norlandergymnasiet serveringstillstånd för 
serveringsstället Restaurangskolan Gymnasieutbildningen enligt 7 kap. 5 § 
alkohollagen för servering av alkoholdrycker till allmänheten med serveringstiderna 
11.00-01.00. 
 
_____ 

Expediering 
Gymnasiechef Rolf Östman 
Alkoholhandläggare Patrik Germer 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-10-28 § 337  

Kommunstyrelsen 2008-11-05 § 154   Dnr KS 2008/324 

Ansökan om bidrag ur Stiftelsen samfond för Ida Petterssons 
minne 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade den 3 september 2008, § 122, att ge möjlighet att efter 
ansökan bevilja medel ur Stiftelsen samfond för Ida Petterssons minne. 
 
Pensionärernas Väntjänst i Kumla inkom den 6 oktober 2008 med en ansökan om 
bidrag på 4000 kr för kulturverksamhet i Åbytorp under hösten 2008 och våren 2009. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beviljar ansökan. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beviljar ansökan. 
 
_____ 

Expediering 
Pensionärernas Väntjänst i Kumla 
Ekonomienheten 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-10-28 § 338  

Kommunstyrelsen 2008-11-05 § 155   Dnr KS 2008/358 

Förslag till sammanträdestider 2009 samt januari 2010 

Ärendebeskrivning 

Kommunledningskontoret har den 23 oktober 2008 inkommit med förslag till 
sammanträdeslista 2009 samt januari 2010. 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner för sin del de föreslagna sammanträdestiderna. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner för sin del de föreslagna tiderna.  
 
_____ 

Expediering 
Kommunledningskontoret, Lars Claeson 
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Kommunstyrelsen 2008-11-05 § 156   Dnr  

Kumla kommuns kulturpris år 2008 

Förslag 

Kulturpriskommittén föreslår att Ann-Kristin Pettersson får Kumla kommuns 
kulturpris år 2008. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Ann-Kristin Pettersson får Kumla kommuns kulturpris 
år 2008. 
 
_____ 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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