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Kommunstyrelsen 2009-02-11 § 28   Dnr  

Anmälan av arbetsutskottets och gymnasieutskottets protokoll 

Ärendebeskrivning 

Anmäles beslut genom protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 13 och 27 
januari och 3 februari 2009 samt från gymnasieutskottet den 15 december 2008. 
 
 
_____ 

Expediering 
 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2009-02-11 § 29   Dnr KS 2008/184 

Yttrande över medborgarförslag om naturreservat i anslutning till 
den hällkista som finns i Hällabrottet 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige remitterade den 16 juni 2008, § 82, ett medborgarförslag från 
Åke Teljå om att bilda ett naturreservat i anslutning till hällkistan som finns i 
Hällabrottet. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig den 24 juni 2008, § 251, positiva till 
medborgarförslaget och ger miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att lämna förslag 
till yttrande. 
 
Miljö- och byggnadskontoret har den 4 december 2008 lämnat förslag till yttrande. 
 
Av yttrandet framgår bland annat att frågan om reservatsbildning vid hällkistan i 
Hällabrottet tagits upp tidigare, vid det tillfället gjordes istället satningar på andra 
naturreservat i kommunen. Kommunen bör utnyttja sin möjlighet att inrätta fler 
naturreservat för värdefulla naturmiljöer. 
 
Miljö- och byggnadskontoret föreslår i yttrandet att kommunfullmäktige ger miljö- och 
byggnadsnämnden i uppdrag att i samråd med kultur- och fritidsnämnden, 
Naturskyddsföreningen och hembygdsföreningen i Hällabrottet göra ett förslag till 
avgränsning för reservatet och kalkyl för projektet. Därefter får förslag till skötselplan 
tas fram som skickas på samråd till berörda innan miljö- och byggnadsnämnden och 
fullmäktige kan besluta om finansiering och bildande av nytt reservat. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar yttrandet och att 
medborgarförslaget därmed är besvarat. 

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen antar yttrandet och att 
medborgarförslaget därmed är besvarat. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige antar yttrandet och att 
medborgarförslaget därmed är besvarat. 
 
_____ 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Expediering 
 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2009-02-11 § 30   Dnr KS 2009/110 

Yttrande över Christer Thörners och Dan-Åke Mobergs motion om 
handikappanpassningar i Kvarntorps fritidsområde 

Ärendebeskrivning 

Christer Thörner (S) och Dan-Åke Moberg (S) har den 22 augusti 2006 lämnat en 
motion om handikappanpassningar i Kvarntorps fritidsområde. 
 
I motionen föreslår de bland annat att en asfalterad slinga ska anläggas runt Söderhavet 
och att en handikappanpassad brygga byggs vid lämplig plats efter slingan. 
 
Kommunledningskontoret har den 20 december 2009 lämnat ett förslag till yttrande.  
 
Av yttrandet framgår bland annat att enligt den av fullmäktige antagna 
handikappolitiska planen för Kumla kommun är ett av kommunens mål när det gäller 
tillgänglighet att allmänna platser ska vara tillgängliga för personer med 
funktionshinder. 
 
Ett anläggande av en asfalterad slinga runt Söderhavet är ett led i att göra den delen av 
Kumla kommun tillgänglig för personer med funktionshinder. 
 
Kommunledningskontorets förslag till beslut är att fullmäktige beslutar att 
kommunstyrelsen genom budgetberedningen inför arbetet med 2010 års budget får i 
uppdrag att prioritera anläggandet av en asfalterad slinga runt Söderhavet samt en 
handikappanpassad brygga vid lämplig plats efter slingan. 

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet förslår att kommunfullmäktige godkänner yttrandet med tillägget att 
motionen därmed anses besvarad. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige antar yttrandet och att motionen 
därmed är besvarat. 
 
_____ 

Expediering 
 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2009-02-11 § 31   Dnr KS 2008/103 

Yttrande över motion om kommunens intern- och fortbildningar 

Ärendebeskrivning 

Lennart Eriksson (S) och Katarina Hansson (S) har den 15 april 2008 lämnat en motion 
om kommunens intern- och fortbildningar. 
 
I motionen föreslås bland annat att Komvux ska få i uppdrag att ta fram en strategi för 
att starta arbetet med att möta kommunens förvaltningar gällande all intern- och 
fortbildning för kommunens anställda. 
 
Gymnasiechef Rolf Östman har den 15 december 2008 lämnat förslag till svar på 
motionen.   
 
I svaret framgår bland annat att det i internbudget 2009 för gymnasiet och 
vuxenutbildningen har avsatts medel för att kunna rekrytera en rektor för 
vuxenutbildningen. 
 
I och med denna resursförstärkning bör vuxenutbildningen ges i uppdrag att i 
samarbete med kommunens förvaltningar och företag utarbeta en strategi för 
vuxenutbildningens roll för intern- och fortbildningar för kommunens anställda 
 
Ärendet behandlades av gymnasieutskottet den 15 december 2008. 
 
Gymnasieutskottets förslag är att fullmäktige antar yttrandet och att motionen därmed 
är besvarad. 

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige antar yttrandet och att motionen därmed är 
besvarad. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige antar yttrandet och att motionen 
därmed är besvarat. 
 
_____ 

Expediering 
 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2009-02-11 § 32   Dnr KS 2008/153 

Yttrande över motion om klimattaxa 

Ärendebeskrivning 

Åsa Häggström (V) och Elisabeth Berglund (V) har den 7 maj 2008 lämnat en motion 
om klimattaxa. I motionen presenteras ett förslag om att klimattaxa bör införas, det vill 
säga att länsinvånarna utan kostnad ska kunna använda sig av kollektiva färdmedel. I 
motionen föreslås att staten står för samtliga kostnader som rör klimattaxan.  
 
Åsa Häggström (V) och Elisabeth Berglund (V) föreslår att Kumla kommun 
 
1. i samarbete med Länstrafiken i Örebro län verkar för att statliga medel 
anslås för ett storskaligt försök med klimattaxa i Örebro län 
2. föreslår Örebro universitet att göra en kontinuerlig utvärdering av ett 
eventuellt försök med klimattaxa. 
 
Kommunledningskontoret har den 16 januari 2009 lämnat ett förslag till yttrande.  
 
Av yttrandet framgår bland annat att Länstrafiken och Regionförbundet år 2006 fick i 
uppdrag av länets kommuner och landstinget att ta fram en målbild för 
kollektivtrafiken i Örebroregionen som tar sikte på åren 2015 och 2030. Målsättningen 
är bland annat att 40 procent av resor till och från arbete utförs kollektivt år 2030 och 
25 procent år 2015.   
 
För att uppfylla målbilden behövs en tydlig struktur i kollektivtrafiken. 
 
Förändringarna kommer att kräva en ökad regional finansiering, inklusive större bidrag 
från Kumla kommun.  
 
Av kommunledningskontorets förslag till yttrande framgår också att Riksdagen den 17 
april 2008 behandlade en motion som gällde klimattaxa (2007/08: T328), inlämnad av 
Lars Ohly (V) med flera. Riksdagsmotionens definition av klimattaxa är densamma 
som i Åsa Häggströms (V) och Elisabeth Berglunds (V) motion. 
 
Riksdagen avslog motionen med hänvisning till regeringens arbete med det nationella 
handlingsprogrammet för kollektivtrafikens långsiktiga utveckling. 
 
Åsa Häggströms (V) och Elisabeth Berglunds (V) motion har lämnats in efter att 
riksdagsmotionen avslogs. 
 
Kommunledningskontorets förslag till beslut är att kommunfullmäktige beslutar avslå 
motionen. 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottets föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige avslår motionen. 
 
_____ 

Expediering 
 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2009-02-11 § 33   Dnr KS 2008/164 

Yttrande över motion om upprustning av yttermiljöerna i Kumla 

Ärendebeskrivning 

Maria Haglund (M), Per Holm (KD), Torbjörn Ahlin (C), Linda Axäng (FP) och Mats 
Gunnarsson (MP) har den 12 mah 2008 lämnat en motion om brister i skötsel och 
underhåll av yttermiljöerna i Kumla. Det gäller på vissa håll statusen på gator, 
trottoarer, gångar, grönområden och planteringar. I motionen beskrivs bland annat att 
det finns ett åtgärdsbehov rörande de asfalterade gångarna kring Vialundsskolan.  
 
Kommunledningskontoret har den 15 januari 2009 lämnat ett förslag till yttrande. 
 
Av yttrandet framgår bland annat att tekniska kontoret, som har ansvar för de 
hårdgjorda ytorna, försöker genom regelbunden barmarksrengöring med sopmaskin 
hålla gator, torg och trottoarer rena. Trasig asfalt i gator och på trottoarer lagas 
kontinuerligt efter egna observationer men också efter tips från allmänheten. Större ny- 
och omläggningar av asfalt sker efter en årlig planering. 
 
Vad gäller specifikt området runt Vialundsskolan, har tekniska kontoret fått en 
beställning från Kommunfastigheter om omläggning och nyasfaltering av gångar. 
Kommunfastigheter har dessutom avsatt medel för upprustning av grönytor runt 
skolan. 
 
Av yttrandet framgår också att parkavdelningen, inom kultur- och fritidsförvaltningen, 
ser positivt på det intresse för utveckling och upprustning av den yttre miljön i Kumla 
som visas i motionen. Det offentliga rummet, där parker och naturområden ingår, är 
medborgarnas och besökarnas mötesplatser. Kvaliteten på dessa är viktiga för trivseln 
och stadens attraktivitet.  
 
Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige antar yttrandet och att 
motionen därmed är besvarad. 
 
 

Arbetsutskottets förslag 

Maria Haglund (M) föreslår ett tillägg i texten om att kommunen ska sanera klotter. 
 
Arbetsutskottets förslag: 
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige antar yttrandet med tillägg om att 
kommunen ska sanera klotter. 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar yttrandet med tillägg i texten 
om att kommunen ska sanera klotter. 
 
_____ 

Expediering 
 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2009-02-11 § 34   Dnr KS 2009/36 

Yttrande över motionen om volontärverksamhet 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktge remitterade den 18 juni 2007, § 92, en motion från Linda Axäng 
(FP), Torbjörn Ahlin (C), Per Holm (KD), Mats Gunnarsson (MP) och Maria Haglund 
(M) om volontärverksamhet. 
 
I motionen föreslås fullmäktige besluta att socialnämnden får i uppdrag att inventera 
det frivilligarbete som idag redan finns i kommunen, samt utreda möjligheten att 
uppmuntra fler människor i olika åldrar till volontärverksamhet och att organisera detta 
i en form som både tillvaratar brukarnas intressen och volontärernas engagemang. 
 
Fullmäktige beslutade den 21 augusti 2007, § 241, att socialnämnden får i uppdrag att 
lämna förslag till yttrande.  
 
Utredningssekreterare Albin Lindström skriver i ett förslag till yttrande att Kumla 
kommun har ett utvecklat socialt frivilligarbete och ett gott samarbete mellan 
kommunen och frivilligorganisationerna med Väntjänsten i spetsen. 
 
Socialförvaltningen föreslår därför att socialnämnden avslår motionen, samt föreslår 
att även  fullmäktige avslår motionen. 
 
Socialnämnden 
Socialnämndens beslut 
På socialnämnden den 16 december 2008, § 91, avslår socialnämnden motionen samt 
föreslår att även fullmäktige avslår motionen 
 
Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Linda Axäng (FP), Raymonda Kourie (KD), Claes Risberg 
(M) och Carina Riberg (MP). 

Arbetsutskottets förslag 

Lennart Eriksson (S) föreslår att fullmäktige avslår motionen. 
 
Arbetsutskottets förslag: 
Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige avslår motionen. 

Yrkanden 

Lennart Eriksson (S) föreslår att fullmäktige avslår motionen. 
 
Maria Haglund (M), Linda Axäng (FP) och Torbjörn Ahlin (C) yrkar bifall till 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 
 



  
KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
  
 

24 

 
motionen. 

 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Reservationer 

Maria Haglund (M), Mats Hellgren (M), Linda Axäng (FP), Torbjörn Ahlin (C), Per 
Holm (KD) reserverar sig till förmån för bifall till motionen.   
_____ 

Expediering 
 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2009-02-11 § 35   Dnr KS 2009/29 

Förslag till yttrande över Mattias Berggren (MP) och Mats 
Gunnarssons (MP) motion angående förnyad detaljplan över 
Kvarntorps bostadsområde 

Ärendebeskrivning 

Mats Gunnarsson (MP) och Mattias Berggren (MP) har den 28 januari 2007 inlämnat 
en motion angående förnyad detaljplan över Kvarntorps bostadsområde. 
 
Motionärerna menar att Kvarntorps bostadsområde är eftersatt och att det är 
kommunens ansvar att se till att området får ett lyft. I motionen föreslås att fullmäktige 
förnyar detaljplanen för Kvarntorpsområdet med syfte att göra Kvarntorp till ett 
attraktivt, ekologiskt hållbart bostadsområde. Vidare föreslås att arbetet och 
planeringen utförs i nära samarbete med de boende i Kvarntorp samt att kontakt med 
statliga myndigheter tas för samarbete och eventuell medfinansiering. 
 
Fullmäktige remitterade den 26 februari 2007, § 23, motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav den 6 mars 2007, § 66, miljö- och 
byggnadsnämnden i uppdrag att lämna förslag till yttrande över motionen. 
 
Miljö- och byggnadskontoret lämnade den 4 december 2008 ett förslag till yttrande. 
 
Av yttrandet framgår bland annat att det redan finns en detaljplan för området samt att 
stora satsningar gjorts för att rusta upp området. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar yttrandet och att 
motionen därmed är besvarad. 
 
Annica Eriksson (S) föreslår att motionen avslås eftersom det redan finns en detaljplan 
för området. 

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen avslår motionen. 
 
 

Yrkanden 

Maria Haglund (M) yrkar att motionen i enlighet med yttrandet ska anses vara 
besvarad. 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Reservationer 

Maria Haglund (M), Mats Hellgren (M), Linda Axäng (FP), Torbjörn Ahlin (C), Per 
Holm (KD) reserverar sig till förmån för Maria Haglunds (M) yrkande.   
_____ 

Expediering 
 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2009-02-11 § 36   Dnr KS 2008/485 

Genomförandeavtal mellan Kumla kommun och Banverket 

Ärendebeskrivning 

Kumla kommun förvärvade år 2004, genom ett köpeavtal mellan Jernhusen Stationer 
AB och kommunen, ett markområde som ligger öster om järnvägen på Kumla bangård. 
På fastigheten har tidigare funnits ett flertal elektrifierade spår. Spår och själva 
kontaktledningen över dessa har demonterats, men inte stolpar, 
kontaktledningsbryggor och vissa högspänningsledningar. 
 
Banverket och kommunen är överens om att Banverket, i enlighet med ovanstående 
köpeavtal och i samband med planerat spårbytesprojekt, ska utföra nödvändiga 
åtgärder för att frigöra den mark som kommunen köpt från Banverkets 
kontaktlednings- och högspänningsanläggning, samt uppföra nytt staket på den sträcka 
där kontaktledningsbryggorna byggs om.  
 
Mellan parterna Banverket och Kumla kommun har avtal för finansiering och 
genomförande träffats den 9 december 2008. 
 
Enligt avtalet ska bland annat följande åtgärder vidtas: 
1. Rivning av befintliga kontaktledningsbryggor som inkräktar på kommunens mark 
och uppsättning av kortare kontaktledningsbryggor samt nya bryggstolpar. 
2. Uppförande av nytt staket vid nya fastighetsgränsen 
 
Utöver ovanstående kommer Banverket för spårbytesprojektet att genomföra 
omfattande åtgärder på Kumla bangård, vilket förutsätter samverkan med kommunen 
under planering och genomförande. 
 
I detta avtal har överenskommits att kommunen ersätter Banverket med en fast summa 
på 3.000.000 kronor.  
 
Avtalet gäller under förutsättning att  Banverket erhåller startbeslut och att 
kommunfullmäktige beslutar att godkänna avtalet 
 
Tekniska kontoret föreslår att Kommunfullmäktige beslutar godkänna 
genomförandeavtalet avtalet mellan Banverket och Kumla kommun 
 

Arbetsutskottets förslag 

Lennart Eriksson (S) förelår att meningen Frågan om finansiering av här aktuella 
åtgärder kommer att behandlas i samband med budgetarbetet under våren 2009 ändras 
till Frågan om finansiering av här aktuella åtgärder kommer att behandlas i samband 
med bokslutsberedningen 2008. 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Arbetsutskottets förslag  
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige godkänner genomförandeavtalet med 
föreslagen förändring. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige  
 
1. godkänner genomförandetavtalet, 
 
2. Frågan om finansiering av aktuella åtgärder kommer att behandlas i samband med 

bokslutsberedningen 2008.  
 
_____ 

Expediering 
 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2009-02-11 § 37   Dnr KS 2008/104 

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. 
 
_____ 

Expediering 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2009-02-11 § 38   Dnr KS 2009/30 

Utredning om att anlägga en djurkyrkogård i Kvarntorp 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade den 15 september 2008, § 84, att ge miljö- och 
byggnadsnämden i uppdrag att utreda möjligheten att anlägga en djurkyrkogård i 
Kvarntorp. Enligt uppdraget ska driften skötas av frivilliga. 
 
Miljö- och byggnadskontoret har den 4 december lämnat en utredning i ämnet. Av 
utredningen framgår bland annat att det i dagsläget inte finns något intresse från någon 
frivilligorganisation att driva en djurkyrkogård i Kumla.  
 
Av utredningen framgår också att man i arbetet med den nya översiktsplanen för 
kommunen ska ta med frågan om anläggandet av en framtida djurkyrkogård. 
 
Miljö och byggnadsnämnden beslutade den 16 december 2008,§ 149, att godkänna 
utredningen och att utredningen redovisas i kommunstyrelsen. 

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
_____ 

Expediering 
 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2009-02-11 § 39   Dnr KS 2008/228 

Ny egenavgift för färdtjänst och sjukresa med taxi  

Ärendebeskrivning 

Länstrafiken Örebro län har den 16 december 2008 inkommit med det slutgiltiga 
förslaget till ny egenavgift vid färdtjänst och sjukresa med taxi. 
 
Arbetsutskottet har vid två remisstillfällen svarat Länstrafiken att vi förespråkar det 
alternativ som innebär att den gemensamma färdtjänst- och sjukresetaxan höjs till 35 
kronor för 2009 och 40 kronor för 2010. 
 
Därutöver har arbetsutskottet hävdat uppfattningen att alla i länet, oavsett var i 
kommunen man bor och oberoende av kilometerantal, ska kunna åka till närmaste 
vårdcentral för samma pris. Det vill säga 35 kronor för 2009 och 40 kronor för 2010. 
 
Enligt det förslag Länstrafiken nu lämnat kommer avgifterna att höjas från och med 
den  
1 mars 2009 och vara lägst 40 kronor och högst 125 kronor. Priset är baserat på resans 
längd. 
 
Länstrafiken styrelse vill att Kumla kommun beslutar: 
1. att taxan för resa i färdtjänsten ska justeras till den nivå som framgår av bilaga 1. 
2. att framtida justering ska ske enligt princip som framgår av bilaga 2.  
3. att ovanstående ska gälla från och med 1 mars 2009. 

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen godkänner Länstrafikens förslag. 

Yrkanden 

Lennart Eriksson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Elisabeth Berglund (V) yrkar avslag på länstrafikens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 1. att taxan för resa i färdtjänsten ska 
justeras till den nivå som framgår av bilaga 1.2. att framtida justering ska ske enligt 
princip som framgår av bilaga 2. 3. att ovanstående ska gälla från och med 1 mars 
2009. 

Reservationer 

Skriftlig reservation från Elisabeth Berglund (V) till förmån för till avslagsyrkande. 
_____ 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Expediering 
 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2009-02-11 § 40   Dnr KS 2008/455 

Svar på sociala rådets frågor om egenavgiften och servicelinjens turer

Ärendebeskrivning 

Sociala rådet har den 26 november 2008 inkommit med protokollsutdrag från 
sammanträde den 7 oktober 2008, § 20. I protokollet ställs följande frågor till 
kommunstyrelsen: 
 

1. Vad är kommunstyrelsens inställning till förslaget från Länstrafiken om en 
höjning av egenavgifterna inom färdtjänsten? 

2. Kommer servicelinjens turer att utökas och täcka fler områden av kommunen? 
 
Kommunledningskontoret har av kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 december 
2008, § 426, fått i uppdrag att lämna förslag till svar på sociala rådets frågor. 
 
Kommunledningskontoret har den 9 januari 2009 inkommit med ett förslag till svar till 
sociala rådet. 
 
Av svaret framgår bland annat att kommunstyrelsens arbetsutskott vid två tillfällen 
svarat Länsstyrelsen att vi förespråkar det alternativ som innebär att den gemensamma 
färdtjänst- och sjukresetaxan höjs till 35 kronor för 2009 och 40 kronor för 2010. 
 
Därutöver har arbetsutskottet hävdat uppfattningen att alla i länet, oavsett var i 
kommunen man bor och oberoende av kilometerantal, ska kunna åka till närmaste 
vårdcentral för samma pris. Det vill säga 35 kronor för 2009 och 40 kronor för 2010. 
 

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet förslår att kommunstyrelsen godkänner svaret. 

Yrkanden 

Annika Eriksson (S) bifall till arbetsutskottets förslag men att svaret justeras så att ett 
förtydligande avseende länstrafikens styrelses förslag till samtliga kommuner innebär 
en höjning av grundtaxan till 40 kr from år 2009 ska ske.  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen bifaller det föreliggande förslaget till svar med Annika Eriksson (S) 
yrkande om justering enligt ovan. 
 
_____ 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 
 



  
KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
  
 

24 

 

Expediering 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2009-02-11 § 41   Dnr KS 2008/500 

Förslag till läs- och arbetsår för gymnasieskolan 2009/2010 

Ärendebeskrivning 

Gymnasiechef Rolf Östman har den 10 december 2008 inkommit med  förslag till läs- 
och arbetsår för gymnasieskolan 2009/2010. 
 
Förslaget följer i stort grundskolans läsår, vilket innebär en periodisering av läsåret i 
sex perioder med mellanliggande dagar för planering, utvärdering och 
kompetensutveckling. 
 
Gymnasieutskottet behandlade ärendet den 15 december, § 61. 
 
Gymnasieutskottet föreslår att kommunstyrelsen godkänner förslaget till läs- och 
arbetsår för gymnasieutbildningen för 2009/2010. 
 

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen godkänner förslaget till läs- och arbetsår 
för gymnasieutbildningen för 2009/2010. 
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner förslaget till läs- och arbetsår för gymnasieutbildningen 
för 2009/2010. 
 
_____ 

Expediering 
 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2009-02-11 § 42   Dnr KS 2008/501 

Förslag till arbetsår vuxenutbildning 2009/2010 

Ärendebeskrivning 

Gymnasiechef Rolf östman har den 10 december 2008 inkommit med förslag till läs- 
och arbetsår för vuxenutbildning 2009/2010. 
 
Läsåret är i förslaget anpassat till CSN:s studiestödsregler, vilket innebär att starten 
och slutet av läsåret är förskjutet en vecka jämfört med gymnasieskolan. 
 
Gymnasieutskottet behandlade ärendet den 15 december 2008. 
 
Gymnasieutskottet förslår att kommunstyrelsen godkänner förslaget till läs- och 
arbetsår för vuxenutbildningen 2009/2010. 
 

Förslag 

Annica Eriksson (S) föreslår att gymnasiechef Rolf Östman får i uppdrag att se över 
möjligheten för vuxenutbildningens elever att studera även på tider som ligger utanför 
det föreslagna läs- och arbetsåret. 
 
Arbetsutskottets förslag 
Enligt gymnasieutskottet 

Yrkanden 

Lennart Eriksson (S) yrkar att Gymnasiechef Rolf Östman ges uppdrag att även 
erbjuda utbildning vid lov och kvällar. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner förslaget till läs- och arbetsår för vuxenutbildningen 
2009/2010 med tillägget att Gymnasiechef Rolf Östman får i uppdrag att även erbjuda 
utbildning vid lovdagar och under kvällar. 
 
_____ 

Expediering 
 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2009-02-11 § 43   Dnr KS 2009/53 

Återkallelse av serveringstillstånd - Rikses Matsalar AB 

Ärendebeskrivning 

Alkoholhandläggare Patrik Germer har den 14 januari 2009 inkommit med en 
återkallelse av serveringstillstånd för Rikses Matsalar AB. 
 
Rikses matsalar AB driver inte längre Ericssons matsalar varför bolagets 
serveringstillstånd formellt ska återkallas. 
 
Niklas Edgren har sedan november 2008 drivit restaurangen på Ericsson utan 
serveringstillstånd. 
 
Niklas har via telefonsamtal meddelat alkoholhandläggaren att han i nuläget inte 
kommer att söka något permanent serveringstillstånd. Han kommer att lösa behovet 
med tillfälliga tillstånd för slutna sällskap vid de tillfällen personalen ska serveras 
alkoholdrycker. Niklas bedeömer att det inte blir fler än 12 tillfällen per år. 
 
Alkoholhadläggaren föreslår att kommunstyrelsen beslutar återkalla Rikses Matsalar 
ABs serveringstillstånd på grund av att det inte längre utnyttjas. 

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottets förslag: 
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar återkalla Rikses Matsalar ABs 
serveringstillstånd på grund av att det inte längre utnyttjas. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar återkalla Rikses Matsalar ABs serveringstillstånd på grund 
av att det inte längre utnyttjas. 
 
_____ 

Expediering 
 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2009-02-11 § 44   Dnr KS 2009/104 

Förslag om ändring av lunchpriser i restaurangerna på Kvarngården, 
Solbacka, Hemgården och Kungsgården 

Ärendebeskrivning 

Tekniska kontoret har den 21 januari 2009 lämnat förslag på ändring av lunchpriser på 
Kvarngården, Solbacka, Hemgården och Kungsgården 
 
I dagsläget serveras luncher i två olika prisklasser:  
Lättlunch som kostar 50 kronor/lunch och hellunch som kostar 54 kronor/lunch  
 
Tekniska kontoret anser nu att de båda lunchtyperna lättlunch och hellunch bör ersättas 
av dagens lunch för 55 kronor/lunch  
 
Anledningen till att tekniska kontoret ser ett behov i att göra dessa förändringar är att 
livsmedelspriserna har stigit. Socialförvaltningen har redan, från och med den 1 januari 
2009, höjt priset på matlådor, till 53 kronor. Därmed kostar en ”lättlunch” numera 
mindre än en matlåda, trots att dessa två lunchkoncept är jämförbara, vilket inte är 
rimligt.  
 
Tekniska kontoret föreslår att dagens lunch ersätter lunchtyperna lättlunch och 
hellunch samt att priset på dagens lunch sätts till 55 kronor, föreslagen förändring bör 
träda i kraft omgående efter beslut. 
 
På arbetsutskottet den 27 januari 2009 hänskjöts beslutet till kommunstyrelsen och 
teknisk chef Per Halldin fick i uppdrag att ta reda på den reella kostnaden för maten 
och redovisa detta vid nästa kommunstyrelse. 
 
Tekniska kontoret har den 11 februari 2009 inlämnat en justerad skrivelse där 
bakgrunden till prishöjningarna specificeras ytterligare. 
 
Kommunledningskontoret 
Då en justering av lunchpriserna behöver ske utifrån att självkostnadsbilden förändras 
föreslår kommunledningskontoret att kommunfullmäktige istället antar bifogat förslag 
till ”Avgifter för externa måltider i Kumla kommun”. 
 
Genom att kommunfullmäktige antar detta reglemente med förslag om delegering av 
justering av priserna till kommunstyrelsen, underlättas en förändring av priset utifrån 
förändrat självkostnadspris. 
 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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1. Kommunfullmäktige antar Avgifter för externa måltider i Kumla kommun 

daterade den 9 februari 2009. 
 

2. Kommunfullmäktige flyttar ansvaret för försäljning av skollunchkuponger från 
barn- och utbildningsförvaltningen till tekniska kontoret. 

 
3. Kommunfullmäktige anser paragrafen omedelbart justerad. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige  
 

1. Antar Avgifter för externa måltider i Kumla kommun daterade den 9 februari 
2009. 

 
2. Flyttar ansvaret för försäljning av skollunchkuponger från barn- och 

utbildningsförvaltningen till tekniska kontoret. 
 

3. Anser paragrafen omedelbart justerad. 
 
_____ 

Expediering 
 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2009-02-11 § 45   Dnr KS 2009/103 

Förslag om höjning av priset på skolmåltiderna samt att tekniska 
kontoret övertar försäljning av matkuponger från barn- och 
utbildningsförvaltningen  

Ärendebeskrivning 

Tekniska kontoret har den 22 januari 2009 lämnat förslag om höjning av priset på 
skolmåltiderna samt att tekniska kontoret övertar försäljning av matkuponger från 
barn- och utbildningsförvaltningen  
 
I dagsläget kostar en lunch i Kumla kommuns skolrestauranger 33 kronor. Priset gäller 
personer som inte är berättigade till pedagogisk lunch.  
 
Med anledning av ökade kostnader för kommunen, beroende på stigande 
livsmedelspriser, finns nu behov av att höja priset på luncherna från 33 kronor till 40 
kronor per lunch.  
 
Vidare bör ansvaret för matkupongsförsäljningen övertas av tekniska kontoret från 
barn- och utbildningsförvaltningen. Skälet är att den föreslagna ändringen kommer 
leda till att ett enhetligt system för matkupongsförsäljning skapas då tekniska kontoret 
redan svarar för försäljning av matkuponger när det gäller restaurangerna inom 
äldreomsorgen. 
 
Tekniska kontorets förslag till beslut är att: 
1. priset per lunch i Kumla kommuns skolrestauranger höjs från 33 kronor till 40 
kronor från och med den 1 februari 2009. 
2. ansvaret för försäljning av lunchkuponger övergår från barn- och 
utbildningsförvaltningen till tekniska kontoret. 
 
Föreslagna förändringar bör träda i kraft omgående efter beslut. 
 
På arbetsutskottet den 27 januari 2009 hänskjöts beslutet till kommunstyrelsen och 
teknisk chef Per Halldin fick i uppdrag att ta reda på den reella kostnaden för maten 
och redovisa detta vid nästa kommunstyrelse. 
 
Tekniska kontoret har den 4 februari 2009 inlämnat en skrivelse där bakgrunden till 
prishöjningarna specificeras ytterligare. 
 
Kommunledningskontoret 
Då en justering av lunchpriserna behöver ske utifrån att självkostnadsbilden förändras 
föreslår kommunledningskontoret att kommunfullmäktige istället antar bifogat förslag 
till ”Avgifter för externa måltider i Kumla kommun”. 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Genom att kommunfullmäktige antar detta reglemente med förslag om delegering av 
justering av priserna till kommunstyrelsen, underlättas en förändring av priset utifrån 
förändrat självkostnadspris. 
 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen 
4. Kommunfullmäktige antar Avgifter för externa måltider i Kumla kommun 

daterade den 9 februari 2009. 
 

5. Kommunfullmäktige flyttar ansvaret för försäljning av skollunchkuponger från 
barn- och utbildningsförvaltningen till tekniska kontoret. 

 
6. Kommunfullmäktige anser paragrafen omedelbart justerad. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige  
 

4. Antar Avgifter för externa måltider i Kumla kommun daterade den 9 februari 
2009. 

 
5. Flyttar ansvaret för försäljning av skollunchkuponger från barn- och 

utbildningsförvaltningen till tekniska kontoret. 
 

6. Anser paragrafen omedelbart justerad. 
 
_____ 

Expediering 
 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2009-02-11 § 46   Dnr KS 2008/90 

Leaderområdet  -  Mellansjölandet 

Ärendebeskrivning 

LEADER mellansjölandet har den 19 januari 2009 inkommit med en begäran om en 
skriftlig avsiktsförklaring för hela den återstående programperioden som slutar vid 
utgången av 2013. 
 
På arbetsutskottet den 27 januari 2009 hänsköts beslutet till kommunstyrelsen och 
tekniska kontoret fick i uppdrag att skriva förslag till åsiktsförklaring för Kumla 
kommun till nästa kommunstyrelse. 
 
Tekniska kontoret har den 27 januari 2009 inkommit med förslag till åsiktsförklaring 
för Kumla kommun. 
 
Tekniska kontorets förslag till beslut är att kommunstyrelsen beslutar att Kumla 
kommun ska ingå som medlem i leader Mellansjölandet till och med år 2013 och 
årligen betala en medelemsavgift. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Kumla kommun ska ingå som medlem i leader 
Mellansjölandet till och med år 2013 och årligen betala en medelemsavgift. 
 
_____ 

Expediering 
 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2009-02-11 § 47   Dnr KS 2009/139 

Försäljning av del av fastigheterna Kumla Tranan 23 och Kumla 
Kumla 12:3 

Ärendebeskrivning 

Köpekontrakt har upprättats där Kumla kommun säljer del av fastigheterna Kumla 
Tranan 23 och Kumla Kumla 12:3, Viagatan 7, till Kumla Bostäder AB. 
 
Köpesumman är 1 192 000 kronor. 
 
Köpekontraktet gäller under förutsättning att det godkänns av kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta godkänna köpekontraktet gällande del av 
försäljning av fastigheterna Kumla Tranan 23 och Kumla Kumla 12:3 och att i 
investeringsbudgeten för för kommunfullmäktige budgetera en inkomst om 1 192 000 
kronor för ovanstående fastighetsköp. 
 
Arbetsutskottet beslutade enligt förslaget den 10/2 2009.  

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige föreslås besluta godkänna köpekontraktet gällande del av 
försäljning av fastigheterna Kumla Tranan 23 och Kumla Kumla 12:3 och att i 
investeringsbudgeten för för kommunfullmäktige budgetera en inkomst om 1 192 000 
kronor för ovanstående fastighetsköp. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige1.Godkänner köpekontraktet 
gällande del av försäljning av fastigheterna Kumla Tranan 23 och Kumla Kumla 
12:3,2. I investeringsbudgeten för för kommunfullmäktige budgetera en inkomst om 1 
192 000 kronor för ovanstående fastighetsköp. 
 
_____ 

Expediering 
 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2009-02-11 § 48   Dnr  

Förslag till internbudget för gymnasiet och vuxenutbildningen 2009 

Ärendebeskrivning 

Gymnasiechef Rolf Östman har den 10 december 2008 inkommit med förslag till 
internbudget för gymnasiet och vuxenutbildningen 2009. 
 
Förslaget bygger på oförändrat elevantal jämfört med detta läsår, d v s att ca 75 elever 
börjar nationella program till hösten. I det fall antalet elever blir högre kommer en 
ombudgetering att ske inför halvårsskiftet. 
 
Budgetförslaget innehåller: 
 
1. Täckning för ökade hyror på Kumla Hotell och byggprogrammets lokaler i 
Kvarntorp 
2.Justering av anslaget för interkommunal ersättning inom vuxenutbildningen till att 
motsvara läget innan övertagandet från SUF 
3.Utökning av ledningsresurs med 1,0 tjänst (rektor komvux mm) 
4. Minskning av personalresurs inom Hotell- och restaurangprogrammet 1,5 tjänst från 
hösten, beroende på färre elever på programmet 
5.Ca 600 tkr för inventarier mm 
 
Ärendet behandlades på gymnasieutskottet den 15 december 2008, § 62. 
 
Gymnasieutskottet föreslår att kommunstyrelsen godkänner förslaget till internbudget 
för gymnasiet och vuxenutbildningen för 2009 med tillägget av målbeskrivning från 
barn- och utbildningsförvaltningens ekonom Mikael Calmestig. 

Gymnasieutskottets förslag 

Kommunstyrelsen godkänner förslaget till internbudget för gymnasiet och 
vuxenutbildningen för 2009 med tillägget av målbeskrivning från barn- och 
utbildningsförvaltningens ekonom Mikael Calmestig. 

Kommunstyrelsens beslut 

Enligt gymnasieutskottets förslag. 
 
_____ 

Expediering 
Gymnasiechef Rolf Östman 
Utbildningsförvaltningens ekonom Mikael Calmestig 
Ekonomiavdelningen 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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	Kommunstyrelsen
	2009-02-11
	§ 28  
	Dnr 
	Anmäles beslut genom protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 13 och 27 januari och 3 februari 2009 samt från gymnasieutskottet den 15 december 2008.
	_____
	 
	Kommunstyrelsen
	2009-02-11
	§ 29  
	Dnr KS 2008/184
	Kommunfullmäktige remitterade den 16 juni 2008, § 82, ett medborgarförslag från Åke Teljå om att bilda ett naturreservat i anslutning till hällkistan som finns i Hällabrottet.  Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig den 24 juni 2008, § 251, positiva till medborgarförslaget och ger miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att lämna förslag till yttrande.  Miljö- och byggnadskontoret har den 4 december 2008 lämnat förslag till yttrande.  Av yttrandet framgår bland annat att frågan om reservatsbildning vid hällkistan i Hällabrottet tagits upp tidigare, vid det tillfället gjordes istället satningar på andra naturreservat i kommunen. Kommunen bör utnyttja sin möjlighet att inrätta fler naturreservat för värdefulla naturmiljöer.  Miljö- och byggnadskontoret föreslår i yttrandet att kommunfullmäktige ger miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att i samråd med kultur- och fritidsnämnden, Naturskyddsföreningen och hembygdsföreningen i Hällabrottet göra ett förslag till avgränsning för reservatet och kalkyl för projektet. Därefter får förslag till skötselplan tas fram som skickas på samråd till berörda innan miljö- och byggnadsnämnden och fullmäktige kan besluta om finansiering och bildande av nytt reservat.  Miljö- och byggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar yttrandet och att medborgarförslaget därmed är besvarat.
	Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen antar yttrandet och att medborgarförslaget därmed är besvarat.
	Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige antar yttrandet och att medborgarförslaget därmed är besvarat.
	_____
	 
	Kommunstyrelsen
	2009-02-11
	§ 30  
	Dnr KS 2009/110
	Christer Thörner (S) och Dan-Åke Moberg (S) har den 22 augusti 2006 lämnat en motion om handikappanpassningar i Kvarntorps fritidsområde.  I motionen föreslår de bland annat att en asfalterad slinga ska anläggas runt Söderhavet och att en handikappanpassad brygga byggs vid lämplig plats efter slingan.  Kommunledningskontoret har den 20 december 2009 lämnat ett förslag till yttrande.   Av yttrandet framgår bland annat att enligt den av fullmäktige antagna handikappolitiska planen för Kumla kommun är ett av kommunens mål när det gäller tillgänglighet att allmänna platser ska vara tillgängliga för personer med funktionshinder.  Ett anläggande av en asfalterad slinga runt Söderhavet är ett led i att göra den delen av Kumla kommun tillgänglig för personer med funktionshinder.  Kommunledningskontorets förslag till beslut är att fullmäktige beslutar att kommunstyrelsen genom budgetberedningen inför arbetet med 2010 års budget får i uppdrag att prioritera anläggandet av en asfalterad slinga runt Söderhavet samt en handikappanpassad brygga vid lämplig plats efter slingan.
	Arbetsutskottet förslår att kommunfullmäktige godkänner yttrandet med tillägget att motionen därmed anses besvarad.
	Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige antar yttrandet och att motionen därmed är besvarat.
	_____
	 
	Kommunstyrelsen
	2009-02-11
	§ 31  
	Dnr KS 2008/103
	Lennart Eriksson (S) och Katarina Hansson (S) har den 15 april 2008 lämnat en motion om kommunens intern- och fortbildningar.  I motionen föreslås bland annat att Komvux ska få i uppdrag att ta fram en strategi för att starta arbetet med att möta kommunens förvaltningar gällande all intern- och fortbildning för kommunens anställda.  Gymnasiechef Rolf Östman har den 15 december 2008 lämnat förslag till svar på motionen.    I svaret framgår bland annat att det i internbudget 2009 för gymnasiet och vuxenutbildningen har avsatts medel för att kunna rekrytera en rektor för vuxenutbildningen.  I och med denna resursförstärkning bör vuxenutbildningen ges i uppdrag att i samarbete med kommunens förvaltningar och företag utarbeta en strategi för vuxenutbildningens roll för intern- och fortbildningar för kommunens anställda  Ärendet behandlades av gymnasieutskottet den 15 december 2008.  Gymnasieutskottets förslag är att fullmäktige antar yttrandet och att motionen därmed är besvarad.
	Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige antar yttrandet och att motionen därmed är besvarad.
	Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige antar yttrandet och att motionen därmed är besvarat.
	_____
	 
	Kommunstyrelsen
	2009-02-11
	§ 32  
	Dnr KS 2008/153
	Åsa Häggström (V) och Elisabeth Berglund (V) har den 7 maj 2008 lämnat en motion om klimattaxa. I motionen presenteras ett förslag om att klimattaxa bör införas, det vill säga att länsinvånarna utan kostnad ska kunna använda sig av kollektiva färdmedel. I motionen föreslås att staten står för samtliga kostnader som rör klimattaxan.   Åsa Häggström (V) och Elisabeth Berglund (V) föreslår att Kumla kommun  1. i samarbete med Länstrafiken i Örebro län verkar för att statliga medel anslås för ett storskaligt försök med klimattaxa i Örebro län 2. föreslår Örebro universitet att göra en kontinuerlig utvärdering av ett eventuellt försök med klimattaxa.  Kommunledningskontoret har den 16 januari 2009 lämnat ett förslag till yttrande.   Av yttrandet framgår bland annat att Länstrafiken och Regionförbundet år 2006 fick i uppdrag av länets kommuner och landstinget att ta fram en målbild för kollektivtrafiken i Örebroregionen som tar sikte på åren 2015 och 2030. Målsättningen är bland annat att 40 procent av resor till och från arbete utförs kollektivt år 2030 och 25 procent år 2015.    För att uppfylla målbilden behövs en tydlig struktur i kollektivtrafiken.  Förändringarna kommer att kräva en ökad regional finansiering, inklusive större bidrag från Kumla kommun.   Av kommunledningskontorets förslag till yttrande framgår också att Riksdagen den 17 april 2008 behandlade en motion som gällde klimattaxa (2007/08: T328), inlämnad av Lars Ohly (V) med flera. Riksdagsmotionens definition av klimattaxa är densamma som i Åsa Häggströms (V) och Elisabeth Berglunds (V) motion.  Riksdagen avslog motionen med hänvisning till regeringens arbete med det nationella handlingsprogrammet för kollektivtrafikens långsiktiga utveckling.  Åsa Häggströms (V) och Elisabeth Berglunds (V) motion har lämnats in efter att riksdagsmotionen avslogs.  Kommunledningskontorets förslag till beslut är att kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.
	Arbetsutskottets föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.
	Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige avslår motionen.
	_____
	 
	Kommunstyrelsen
	2009-02-11
	§ 33  
	Dnr KS 2008/164
	Maria Haglund (M), Per Holm (KD), Torbjörn Ahlin (C), Linda Axäng (FP) och Mats Gunnarsson (MP) har den 12 mah 2008 lämnat en motion om brister i skötsel och underhåll av yttermiljöerna i Kumla. Det gäller på vissa håll statusen på gator, trottoarer, gångar, grönområden och planteringar. I motionen beskrivs bland annat att det finns ett åtgärdsbehov rörande de asfalterade gångarna kring Vialundsskolan.   Kommunledningskontoret har den 15 januari 2009 lämnat ett förslag till yttrande.  Av yttrandet framgår bland annat att tekniska kontoret, som har ansvar för de hårdgjorda ytorna, försöker genom regelbunden barmarksrengöring med sopmaskin hålla gator, torg och trottoarer rena. Trasig asfalt i gator och på trottoarer lagas kontinuerligt efter egna observationer men också efter tips från allmänheten. Större ny- och omläggningar av asfalt sker efter en årlig planering.  Vad gäller specifikt området runt Vialundsskolan, har tekniska kontoret fått en beställning från Kommunfastigheter om omläggning och nyasfaltering av gångar. Kommunfastigheter har dessutom avsatt medel för upprustning av grönytor runt skolan.  Av yttrandet framgår också att parkavdelningen, inom kultur- och fritidsförvaltningen, ser positivt på det intresse för utveckling och upprustning av den yttre miljön i Kumla som visas i motionen. Det offentliga rummet, där parker och naturområden ingår, är medborgarnas och besökarnas mötesplatser. Kvaliteten på dessa är viktiga för trivseln och stadens attraktivitet.   Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige antar yttrandet och att motionen därmed är besvarad.  
	Maria Haglund (M) föreslår ett tillägg i texten om att kommunen ska sanera klotter.  Arbetsutskottets förslag: Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige antar yttrandet med tillägg om att kommunen ska sanera klotter. 
	Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar yttrandet med tillägg i texten om att kommunen ska sanera klotter.
	_____
	 
	Kommunstyrelsen
	2009-02-11
	§ 34  
	Dnr KS 2009/36
	Kommunfullmäktge remitterade den 18 juni 2007, § 92, en motion från Linda Axäng (FP), Torbjörn Ahlin (C), Per Holm (KD), Mats Gunnarsson (MP) och Maria Haglund (M) om volontärverksamhet.  I motionen föreslås fullmäktige besluta att socialnämnden får i uppdrag att inventera det frivilligarbete som idag redan finns i kommunen, samt utreda möjligheten att uppmuntra fler människor i olika åldrar till volontärverksamhet och att organisera detta i en form som både tillvaratar brukarnas intressen och volontärernas engagemang.  Fullmäktige beslutade den 21 augusti 2007, § 241, att socialnämnden får i uppdrag att lämna förslag till yttrande.   Utredningssekreterare Albin Lindström skriver i ett förslag till yttrande att Kumla kommun har ett utvecklat socialt frivilligarbete och ett gott samarbete mellan kommunen och frivilligorganisationerna med Väntjänsten i spetsen.  Socialförvaltningen föreslår därför att socialnämnden avslår motionen, samt föreslår att även  fullmäktige avslår motionen.  Socialnämnden Socialnämndens beslut På socialnämnden den 16 december 2008, § 91, avslår socialnämnden motionen samt föreslår att även fullmäktige avslår motionen  Reservationer Mot beslutet reserverar sig Linda Axäng (FP), Raymonda Kourie (KD), Claes Risberg (M) och Carina Riberg (MP).
	Lennart Eriksson (S) föreslår att fullmäktige avslår motionen.  Arbetsutskottets förslag: Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige avslår motionen.
	Lennart Eriksson (S) föreslår att fullmäktige avslår motionen.  Maria Haglund (M), Linda Axäng (FP) och Torbjörn Ahlin (C) yrkar bifall till motionen.
	Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige avslår motionen.
	Maria Haglund (M), Mats Hellgren (M), Linda Axäng (FP), Torbjörn Ahlin (C), Per Holm (KD) reserverar sig till förmån för bifall till motionen.  
	_____
	 
	Kommunstyrelsen
	2009-02-11
	§ 35  
	Dnr KS 2009/29
	Mats Gunnarsson (MP) och Mattias Berggren (MP) har den 28 januari 2007 inlämnat en motion angående förnyad detaljplan över Kvarntorps bostadsområde.  Motionärerna menar att Kvarntorps bostadsområde är eftersatt och att det är kommunens ansvar att se till att området får ett lyft. I motionen föreslås att fullmäktige förnyar detaljplanen för Kvarntorpsområdet med syfte att göra Kvarntorp till ett attraktivt, ekologiskt hållbart bostadsområde. Vidare föreslås att arbetet och planeringen utförs i nära samarbete med de boende i Kvarntorp samt att kontakt med statliga myndigheter tas för samarbete och eventuell medfinansiering.  Fullmäktige remitterade den 26 februari 2007, § 23, motionen till kommunstyrelsen för beredning.  Kommunstyrelsens arbetsutskott gav den 6 mars 2007, § 66, miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att lämna förslag till yttrande över motionen.  Miljö- och byggnadskontoret lämnade den 4 december 2008 ett förslag till yttrande.  Av yttrandet framgår bland annat att det redan finns en detaljplan för området samt att stora satsningar gjorts för att rusta upp området.  Miljö- och byggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar yttrandet och att motionen därmed är besvarad.  Annica Eriksson (S) föreslår att motionen avslås eftersom det redan finns en detaljplan för området.
	Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen avslår motionen.  
	Maria Haglund (M) yrkar att motionen i enlighet med yttrandet ska anses vara besvarad.
	Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige avslår motionen.
	Maria Haglund (M), Mats Hellgren (M), Linda Axäng (FP), Torbjörn Ahlin (C), Per Holm (KD) reserverar sig till förmån för Maria Haglunds (M) yrkande.  
	_____
	 
	Kommunstyrelsen
	2009-02-11
	§ 36  
	Dnr KS 2008/485
	Kumla kommun förvärvade år 2004, genom ett köpeavtal mellan Jernhusen Stationer AB och kommunen, ett markområde som ligger öster om järnvägen på Kumla bangård. På fastigheten har tidigare funnits ett flertal elektrifierade spår. Spår och själva kontaktledningen över dessa har demonterats, men inte stolpar, kontaktledningsbryggor och vissa högspänningsledningar.  Banverket och kommunen är överens om att Banverket, i enlighet med ovanstående köpeavtal och i samband med planerat spårbytesprojekt, ska utföra nödvändiga åtgärder för att frigöra den mark som kommunen köpt från Banverkets kontaktlednings- och högspänningsanläggning, samt uppföra nytt staket på den sträcka där kontaktledningsbryggorna byggs om.   Mellan parterna Banverket och Kumla kommun har avtal för finansiering och genomförande träffats den 9 december 2008.  Enligt avtalet ska bland annat följande åtgärder vidtas: 1. Rivning av befintliga kontaktledningsbryggor som inkräktar på kommunens mark och uppsättning av kortare kontaktledningsbryggor samt nya bryggstolpar. 2. Uppförande av nytt staket vid nya fastighetsgränsen  Utöver ovanstående kommer Banverket för spårbytesprojektet att genomföra omfattande åtgärder på Kumla bangård, vilket förutsätter samverkan med kommunen under planering och genomförande.  I detta avtal har överenskommits att kommunen ersätter Banverket med en fast summa på 3.000.000 kronor.   Avtalet gäller under förutsättning att  Banverket erhåller startbeslut och att kommunfullmäktige beslutar att godkänna avtalet  Tekniska kontoret föreslår att Kommunfullmäktige beslutar godkänna genomförandeavtalet avtalet mellan Banverket och Kumla kommun 
	Lennart Eriksson (S) förelår att meningen Frågan om finansiering av här aktuella åtgärder kommer att behandlas i samband med budgetarbetet under våren 2009 ändras till Frågan om finansiering av här aktuella åtgärder kommer att behandlas i samband med bokslutsberedningen 2008.  Arbetsutskottets förslag  Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige godkänner genomförandeavtalet med föreslagen förändring.
	Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
	1. godkänner genomförandetavtalet,
	2. Frågan om finansiering av aktuella åtgärder kommer att behandlas i samband med bokslutsberedningen 2008. 
	_____
	 
	Kommunstyrelsen
	2009-02-11
	§ 37  
	Dnr KS 2008/104
	Kommunstyrelsen, miljö- och byggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden har inkommit med rapport till kommunstyrelsen avseende utfall på drift- och investeringsbudgeten.
	Månadsrapporterna läggs till handlingarna.
	_____
	 
	Kommunstyrelsen
	2009-02-11
	§ 38  
	Dnr KS 2009/30
	Kommunfullmäktige beslutade den 15 september 2008, § 84, att ge miljö- och byggnadsnämden i uppdrag att utreda möjligheten att anlägga en djurkyrkogård i Kvarntorp. Enligt uppdraget ska driften skötas av frivilliga.  Miljö- och byggnadskontoret har den 4 december lämnat en utredning i ämnet. Av utredningen framgår bland annat att det i dagsläget inte finns något intresse från någon frivilligorganisation att driva en djurkyrkogård i Kumla.   Av utredningen framgår också att man i arbetet med den nya översiktsplanen för kommunen ska ta med frågan om anläggandet av en framtida djurkyrkogård.  Miljö och byggnadsnämnden beslutade den 16 december 2008,§ 149, att godkänna utredningen och att utredningen redovisas i kommunstyrelsen.
	Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
	Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
	_____
	 
	Kommunstyrelsen
	2009-02-11
	§ 39  
	Dnr KS 2008/228
	Länstrafiken Örebro län har den 16 december 2008 inkommit med det slutgiltiga förslaget till ny egenavgift vid färdtjänst och sjukresa med taxi.  Arbetsutskottet har vid två remisstillfällen svarat Länstrafiken att vi förespråkar det alternativ som innebär att den gemensamma färdtjänst- och sjukresetaxan höjs till 35 kronor för 2009 och 40 kronor för 2010.  Därutöver har arbetsutskottet hävdat uppfattningen att alla i länet, oavsett var i kommunen man bor och oberoende av kilometerantal, ska kunna åka till närmaste vårdcentral för samma pris. Det vill säga 35 kronor för 2009 och 40 kronor för 2010.  Enligt det förslag Länstrafiken nu lämnat kommer avgifterna att höjas från och med den  1 mars 2009 och vara lägst 40 kronor och högst 125 kronor. Priset är baserat på resans längd.  Länstrafiken styrelse vill att Kumla kommun beslutar: 1. att taxan för resa i färdtjänsten ska justeras till den nivå som framgår av bilaga 1. 2. att framtida justering ska ske enligt princip som framgår av bilaga 2.  3. att ovanstående ska gälla från och med 1 mars 2009.
	Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen godkänner Länstrafikens förslag.
	Lennart Eriksson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  Elisabeth Berglund (V) yrkar avslag på länstrafikens förslag.
	Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 1. att taxan för resa i färdtjänsten ska justeras till den nivå som framgår av bilaga 1.2. att framtida justering ska ske enligt princip som framgår av bilaga 2. 3. att ovanstående ska gälla från och med 1 mars 2009.
	Skriftlig reservation från Elisabeth Berglund (V) till förmån för till avslagsyrkande.
	_____
	 
	Kommunstyrelsen
	2009-02-11
	§ 40  
	Dnr KS 2008/455
	Sociala rådet har den 26 november 2008 inkommit med protokollsutdrag från sammanträde den 7 oktober 2008, § 20. I protokollet ställs följande frågor till kommunstyrelsen: 
	1. Vad är kommunstyrelsens inställning till förslaget från Länstrafiken om en höjning av egenavgifterna inom färdtjänsten?
	2. Kommer servicelinjens turer att utökas och täcka fler områden av kommunen?
	Kommunledningskontoret har av kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 december 2008, § 426, fått i uppdrag att lämna förslag till svar på sociala rådets frågor.  Kommunledningskontoret har den 9 januari 2009 inkommit med ett förslag till svar till sociala rådet.  Av svaret framgår bland annat att kommunstyrelsens arbetsutskott vid två tillfällen svarat Länsstyrelsen att vi förespråkar det alternativ som innebär att den gemensamma färdtjänst- och sjukresetaxan höjs till 35 kronor för 2009 och 40 kronor för 2010.  Därutöver har arbetsutskottet hävdat uppfattningen att alla i länet, oavsett var i kommunen man bor och oberoende av kilometerantal, ska kunna åka till närmaste vårdcentral för samma pris. Det vill säga 35 kronor för 2009 och 40 kronor för 2010. 
	Arbetsutskottet förslår att kommunstyrelsen godkänner svaret.
	Annika Eriksson (S) bifall till arbetsutskottets förslag men att svaret justeras så att ett förtydligande avseende länstrafikens styrelses förslag till samtliga kommuner innebär en höjning av grundtaxan till 40 kr from år 2009 ska ske. 
	Kommunstyrelsen bifaller det föreliggande förslaget till svar med Annika Eriksson (S) yrkande om justering enligt ovan.
	_____
	 
	Kommunstyrelsen
	2009-02-11
	§ 41  
	Dnr KS 2008/500
	Gymnasiechef Rolf Östman har den 10 december 2008 inkommit med  förslag till läs- och arbetsår för gymnasieskolan 2009/2010.  Förslaget följer i stort grundskolans läsår, vilket innebär en periodisering av läsåret i sex perioder med mellanliggande dagar för planering, utvärdering och kompetensutveckling.  Gymnasieutskottet behandlade ärendet den 15 december, § 61.  Gymnasieutskottet föreslår att kommunstyrelsen godkänner förslaget till läs- och arbetsår för gymnasieutbildningen för 2009/2010. 
	Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen godkänner förslaget till läs- och arbetsår för gymnasieutbildningen för 2009/2010. 
	Kommunstyrelsen godkänner förslaget till läs- och arbetsår för gymnasieutbildningen för 2009/2010.
	_____
	 
	Kommunstyrelsen
	2009-02-11
	§ 42  
	Dnr KS 2008/501
	Gymnasiechef Rolf östman har den 10 december 2008 inkommit med förslag till läs- och arbetsår för vuxenutbildning 2009/2010.  Läsåret är i förslaget anpassat till CSN:s studiestödsregler, vilket innebär att starten och slutet av läsåret är förskjutet en vecka jämfört med gymnasieskolan.  Gymnasieutskottet behandlade ärendet den 15 december 2008.  Gymnasieutskottet förslår att kommunstyrelsen godkänner förslaget till läs- och arbetsår för vuxenutbildningen 2009/2010. 
	Annica Eriksson (S) föreslår att gymnasiechef Rolf Östman får i uppdrag att se över möjligheten för vuxenutbildningens elever att studera även på tider som ligger utanför det föreslagna läs- och arbetsåret.  Arbetsutskottets förslag Enligt gymnasieutskottet
	Lennart Eriksson (S) yrkar att Gymnasiechef Rolf Östman ges uppdrag att även erbjuda utbildning vid lov och kvällar.
	Kommunstyrelsen godkänner förslaget till läs- och arbetsår för vuxenutbildningen 2009/2010 med tillägget att Gymnasiechef Rolf Östman får i uppdrag att även erbjuda utbildning vid lovdagar och under kvällar.
	_____
	 
	Kommunstyrelsen
	2009-02-11
	§ 43  
	Dnr KS 2009/53
	Alkoholhandläggare Patrik Germer har den 14 januari 2009 inkommit med en återkallelse av serveringstillstånd för Rikses Matsalar AB.  Rikses matsalar AB driver inte längre Ericssons matsalar varför bolagets serveringstillstånd formellt ska återkallas.  Niklas Edgren har sedan november 2008 drivit restaurangen på Ericsson utan serveringstillstånd.  Niklas har via telefonsamtal meddelat alkoholhandläggaren att han i nuläget inte kommer att söka något permanent serveringstillstånd. Han kommer att lösa behovet med tillfälliga tillstånd för slutna sällskap vid de tillfällen personalen ska serveras alkoholdrycker. Niklas bedeömer att det inte blir fler än 12 tillfällen per år.  Alkoholhadläggaren föreslår att kommunstyrelsen beslutar återkalla Rikses Matsalar ABs serveringstillstånd på grund av att det inte längre utnyttjas.
	Arbetsutskottets förslag: Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar återkalla Rikses Matsalar ABs serveringstillstånd på grund av att det inte längre utnyttjas.
	Kommunstyrelsen beslutar återkalla Rikses Matsalar ABs serveringstillstånd på grund av att det inte längre utnyttjas.
	_____
	 
	Kommunstyrelsen
	2009-02-11
	§ 44  
	Dnr KS 2009/104
	Tekniska kontoret har den 21 januari 2009 lämnat förslag på ändring av lunchpriser på Kvarngården, Solbacka, Hemgården och Kungsgården  I dagsläget serveras luncher i två olika prisklasser:  Lättlunch som kostar 50 kronor/lunch och hellunch som kostar 54 kronor/lunch   Tekniska kontoret anser nu att de båda lunchtyperna lättlunch och hellunch bör ersättas av dagens lunch för 55 kronor/lunch   Anledningen till att tekniska kontoret ser ett behov i att göra dessa förändringar är att livsmedelspriserna har stigit. Socialförvaltningen har redan, från och med den 1 januari 2009, höjt priset på matlådor, till 53 kronor. Därmed kostar en ”lättlunch” numera mindre än en matlåda, trots att dessa två lunchkoncept är jämförbara, vilket inte är rimligt.   Tekniska kontoret föreslår att dagens lunch ersätter lunchtyperna lättlunch och hellunch samt att priset på dagens lunch sätts till 55 kronor, föreslagen förändring bör träda i kraft omgående efter beslut.  På arbetsutskottet den 27 januari 2009 hänskjöts beslutet till kommunstyrelsen och teknisk chef Per Halldin fick i uppdrag att ta reda på den reella kostnaden för maten och redovisa detta vid nästa kommunstyrelse.  Tekniska kontoret har den 11 februari 2009 inlämnat en justerad skrivelse där bakgrunden till prishöjningarna specificeras ytterligare.  Kommunledningskontoret Då en justering av lunchpriserna behöver ske utifrån att självkostnadsbilden förändras föreslår kommunledningskontoret att kommunfullmäktige istället antar bifogat förslag till ”Avgifter för externa måltider i Kumla kommun”.  Genom att kommunfullmäktige antar detta reglemente med förslag om delegering av justering av priserna till kommunstyrelsen, underlättas en förändring av priset utifrån förändrat självkostnadspris. 
	Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen
	1. Kommunfullmäktige antar Avgifter för externa måltider i Kumla kommun daterade den 9 februari 2009.
	2. Kommunfullmäktige flyttar ansvaret för försäljning av skollunchkuponger från barn- och utbildningsförvaltningen till tekniska kontoret.
	3. Kommunfullmäktige anser paragrafen omedelbart justerad. 
	Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
	1. Antar Avgifter för externa måltider i Kumla kommun daterade den 9 februari 2009.
	2. Flyttar ansvaret för försäljning av skollunchkuponger från barn- och utbildningsförvaltningen till tekniska kontoret.
	3. Anser paragrafen omedelbart justerad.
	_____
	 
	Kommunstyrelsen
	2009-02-11
	§ 45  
	Dnr KS 2009/103
	Tekniska kontoret har den 22 januari 2009 lämnat förslag om höjning av priset på skolmåltiderna samt att tekniska kontoret övertar försäljning av matkuponger från barn- och utbildningsförvaltningen   I dagsläget kostar en lunch i Kumla kommuns skolrestauranger 33 kronor. Priset gäller personer som inte är berättigade till pedagogisk lunch.   Med anledning av ökade kostnader för kommunen, beroende på stigande livsmedelspriser, finns nu behov av att höja priset på luncherna från 33 kronor till 40 kronor per lunch.   Vidare bör ansvaret för matkupongsförsäljningen övertas av tekniska kontoret från barn- och utbildningsförvaltningen. Skälet är att den föreslagna ändringen kommer leda till att ett enhetligt system för matkupongsförsäljning skapas då tekniska kontoret redan svarar för försäljning av matkuponger när det gäller restaurangerna inom äldreomsorgen.  Tekniska kontorets förslag till beslut är att: 1. priset per lunch i Kumla kommuns skolrestauranger höjs från 33 kronor till 40 kronor från och med den 1 februari 2009. 2. ansvaret för försäljning av lunchkuponger övergår från barn- och utbildningsförvaltningen till tekniska kontoret.  Föreslagna förändringar bör träda i kraft omgående efter beslut.  På arbetsutskottet den 27 januari 2009 hänskjöts beslutet till kommunstyrelsen och teknisk chef Per Halldin fick i uppdrag att ta reda på den reella kostnaden för maten och redovisa detta vid nästa kommunstyrelse.  Tekniska kontoret har den 4 februari 2009 inlämnat en skrivelse där bakgrunden till prishöjningarna specificeras ytterligare.  Kommunledningskontoret Då en justering av lunchpriserna behöver ske utifrån att självkostnadsbilden förändras föreslår kommunledningskontoret att kommunfullmäktige istället antar bifogat förslag till ”Avgifter för externa måltider i Kumla kommun”.  Genom att kommunfullmäktige antar detta reglemente med förslag om delegering av justering av priserna till kommunstyrelsen, underlättas en förändring av priset utifrån förändrat självkostnadspris. 
	Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen
	4. Kommunfullmäktige antar Avgifter för externa måltider i Kumla kommun daterade den 9 februari 2009.
	5. Kommunfullmäktige flyttar ansvaret för försäljning av skollunchkuponger från barn- och utbildningsförvaltningen till tekniska kontoret.
	6. Kommunfullmäktige anser paragrafen omedelbart justerad. 
	Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
	4. Antar Avgifter för externa måltider i Kumla kommun daterade den 9 februari 2009.
	5. Flyttar ansvaret för försäljning av skollunchkuponger från barn- och utbildningsförvaltningen till tekniska kontoret.
	6. Anser paragrafen omedelbart justerad.
	_____
	 
	Kommunstyrelsen
	2009-02-11
	§ 46  
	Dnr KS 2008/90
	LEADER mellansjölandet har den 19 januari 2009 inkommit med en begäran om en skriftlig avsiktsförklaring för hela den återstående programperioden som slutar vid utgången av 2013.  På arbetsutskottet den 27 januari 2009 hänsköts beslutet till kommunstyrelsen och tekniska kontoret fick i uppdrag att skriva förslag till åsiktsförklaring för Kumla kommun till nästa kommunstyrelse.  Tekniska kontoret har den 27 januari 2009 inkommit med förslag till åsiktsförklaring för Kumla kommun.  Tekniska kontorets förslag till beslut är att kommunstyrelsen beslutar att Kumla kommun ska ingå som medlem i leader Mellansjölandet till och med år 2013 och årligen betala en medelemsavgift.
	Kommunstyrelsen beslutar att Kumla kommun ska ingå som medlem i leader Mellansjölandet till och med år 2013 och årligen betala en medelemsavgift.
	_____
	 
	Kommunstyrelsen
	2009-02-11
	§ 47  
	Dnr KS 2009/139
	Köpekontrakt har upprättats där Kumla kommun säljer del av fastigheterna Kumla Tranan 23 och Kumla Kumla 12:3, Viagatan 7, till Kumla Bostäder AB.  Köpesumman är 1 192 000 kronor.  Köpekontraktet gäller under förutsättning att det godkänns av kommunfullmäktige.  Kommunfullmäktige föreslås besluta godkänna köpekontraktet gällande del av försäljning av fastigheterna Kumla Tranan 23 och Kumla Kumla 12:3 och att i investeringsbudgeten för för kommunfullmäktige budgetera en inkomst om 1 192 000 kronor för ovanstående fastighetsköp.  Arbetsutskottet beslutade enligt förslaget den 10/2 2009. 
	Kommunfullmäktige föreslås besluta godkänna köpekontraktet gällande del av försäljning av fastigheterna Kumla Tranan 23 och Kumla Kumla 12:3 och att i investeringsbudgeten för för kommunfullmäktige budgetera en inkomst om 1 192 000 kronor för ovanstående fastighetsköp.
	Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige1.Godkänner köpekontraktet gällande del av försäljning av fastigheterna Kumla Tranan 23 och Kumla Kumla 12:3,2. I investeringsbudgeten för för kommunfullmäktige budgetera en inkomst om 1 192 000 kronor för ovanstående fastighetsköp.
	_____
	 
	Kommunstyrelsen
	2009-02-11
	§ 48  
	Dnr 
	Gymnasiechef Rolf Östman har den 10 december 2008 inkommit med förslag till internbudget för gymnasiet och vuxenutbildningen 2009.  Förslaget bygger på oförändrat elevantal jämfört med detta läsår, d v s att ca 75 elever börjar nationella program till hösten. I det fall antalet elever blir högre kommer en ombudgetering att ske inför halvårsskiftet.  Budgetförslaget innehåller:  1. Täckning för ökade hyror på Kumla Hotell och byggprogrammets lokaler i Kvarntorp 2.Justering av anslaget för interkommunal ersättning inom vuxenutbildningen till att motsvara läget innan övertagandet från SUF 3.Utökning av ledningsresurs med 1,0 tjänst (rektor komvux mm) 4. Minskning av personalresurs inom Hotell- och restaurangprogrammet 1,5 tjänst från hösten, beroende på färre elever på programmet 5.Ca 600 tkr för inventarier mm  Ärendet behandlades på gymnasieutskottet den 15 december 2008, § 62.  Gymnasieutskottet föreslår att kommunstyrelsen godkänner förslaget till internbudget för gymnasiet och vuxenutbildningen för 2009 med tillägget av målbeskrivning från barn- och utbildningsförvaltningens ekonom Mikael Calmestig.
	Kommunstyrelsen godkänner förslaget till internbudget för gymnasiet och vuxenutbildningen för 2009 med tillägget av målbeskrivning från barn- och utbildningsförvaltningens ekonom Mikael Calmestig.
	Enligt gymnasieutskottets förslag.
	_____
	Gymnasiechef Rolf Östman

