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Kommunstyrelsen 2009-03-04 §  49 Dnr  

Anmälan av arbetsutskottets protokoll 

Ärendebeskrivning 

Anmäles beslut genom protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 5 och 
10 februari. 
 
_____ 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-02-24 § 74    

Kommunstyrelsen 2009-03-04 § 50 Dnr KS 2009/116 

Medborgarförslag - Gör mer för att göra Kumla mer attraktivt 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige remitterade den 27 januari 2009 ett medborgarförslag från Ebba 
Eskilsson om att Kumla kommun borde göra mer för att göra Kumla mer attraktivt. 
 
Arbetsutskottet gav den 3 februari 2009 kommundirektör Annika Hallberg i uppdrag 
att lämna förslag till yttrande. 
 
Kommundirektören har den 9 februari 2009 lämnat ett förslag till yttrande. 
 
Av yttrandet framgår bland annat att Kumla kommun har ett stort och varierat utbud av 
upplevelser som riktar sig till både vuxna och barn. Bland annat nämns teater, 
konserter och konstutställningar. 
 
Av yttrandet framgår också att ungdomar som vill arrangera ett evenemang i egen regi 
finns möjlighet att söka bidrag från stöd till ungdomar i Kumla, även kallat STUK. 
 
Kommunledningskontorets föreslår att kommunfullmäktige antar yttrandet och bifaller 
medborgarförslaget. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige antar yttrandet och bifaller medborgarförslaget. 
 
Maria Haglund (M) och Torbjörn Ahlin (C) lämnar ett särskilt yttrande som bifogas 
protokollet. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige antar yttrandet och bifaller medborgarförslaget. 
 
Maria Haglund (M), Göran Arveståhl (M), Torbjörn Ahlin (C), Linda Axäng (FP) och 
Per Holm (KD) lämnar ett särskilt yttrande som bifogas protokollet. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-02-24 § 75  

Kommunstyrelsen 2009-03-04 § 51 Dnr KS 2008/413 

Medborgarförslag - internetcafé 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige remitterade den 17 november 2008, § 135, ett medborgarförslag 
från Patrik Samén om internetcafé i Kumla. 
 
Patrik Samén tycker att det behövs ett internetcafé i Kumla dels för turister, dels för 
dem som inte har dator hemma. 
 
Kultur och fritidsnämnden har den 11 februari 2009 inkommit med ett förslag till 
yttrande. 
 
Enligt yttrandet framgår att det på Kumla bibliotek finns ett antal publika datorer, där 
man kostnadsfritt har tillgång till internet. Antalet datorer där utökas successivt och 
tanken är att placera ut minst ett par stycken i ungdomscafét Café o Le. 
 
Av yttrandet framgår också att det i övrigt inte finns några planer på att starta 
internetcafé från kommunens sida. Däremot välkomnas privata initiativ, speciellt av 
ungdomar. 
 
Kultur- och fritidsnämnden förslår att kommunfullmäktige antar yttrandet och att 
medborgarförslaget därmed är besvarat. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige antar yttrandet och medborgarförslaget är därmed besvarat. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt arbetsutskottet. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-02-24 § 77    

Kommunstyrelsen 2009-03-04 § 52 Dnr KS 2008/412 

Medborgarförslag - Bättre öppettider på biblioteket 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige remitterade den 17 november 2008, § 134, ett medborgarförslag 
från Tobias Tholf om bättre öppettider på biblioteket. 
 
Tobias önskar att biblioteket är öppet längre på kvällarna för att han och andra 
studerande eller arbetande ska få ökade möjligheter att besöka biblioteket. 
 
Enligt kultur- och fritidsnämndens förslag till yttrande styrs bibliotekets öppettider av 
efterfrågan så långt det är möjligt. 
 
Av yttrandet framgår också att längre öppethållande på kvällarna för närvarande inte är 
aktuellt. 
 
Kultur- och fritidsnämnden förslår att kommunfullmäktige antar yttrandet och att 
medborgarförslaget därmed är besvarat. 
 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige antar yttrandet och medborgarförslaget är därmed besvarat. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt arbetsutskottet. 



 6

 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-02-24 § 78    

Kommunstyrelsen 2009-03-04 § 53 Dnr KS 2008/411 

Medborgarförslag - nytt ungdomscafé 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige remitterade den 17 november 2008, § 133, ett medborgarförslag 
från Sophie Tanha och Isabell Broman om ett nytt ungdomscafé i Kumla. 
 
Isabell och Sophie önskar att det fanns ett ungdomscafé att gå till på helgerna med fika 
och livemusik som ligger någorlunda centralt i Kumla. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har den 11 februari 2009 inkommit med ett förslag till 
yttrande. 
 
Av yttrandet framgår att det redan idag finns många mötesplatser för ungdomar i 
Kumla som till exempel ungdomscaféet Café o Le, som planerar att utöka sin 
verksamhet med mera musik och ett antal publika datorer. Ett allaktivitetshus håller 
också på att ta form i centrala Kumla. Allaktivitetshuset har stora 
utvecklingsmöjligheter och där har ungdomar stora möjligheter att vara med och 
påverka. 
 
Av yttrandet framgår också att det för närvarande inte finns några planer att öppna 
ungdomscafé från kommunens sida. Däremot välkomnas privata initiativ, speciellt av 
ungdomar. 
 
Kultur- och fritidsnämnden förslår att kommunfullmäktige antar yttrandet och att 
medborgarförslaget därmed är besvarat. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige antar yttrandet och medborgarförslaget är därmed besvarat. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt arbetsutskottet. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-02-24 § 79    

Kommunstyrelsen 2009-03-04 § 54 Dnr KS 2008/400 

Medborgarförslag om framtida äldreboende 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige remitterade den 17 november 2008, § 136, ett medborgarförslag 
från Kjell Hellberg om framtida äldreboende. 
 
I medborgarförslaget föreslår Kjell Hellberg att: 

1. en övergripande diskussion kommer till stånd mellan politiker i kommunen, 
äldreomsorgs/sjukvårdspersonal samt även med personer från pensionärsleden 
och de med funktionshinder, 

2. denna övergripande diskussion sker gemensamt i ett mycket tidigt 
inledningsskede under planeringsstadiet av ett nytt äldreboende i Kumla 
kommun. 

 
Socialnämnden har den 9 februari 2009 inlämnat ett förslag till yttrande . 
 
Av yttrandet framgår bland annat att antalet boendeplatser i särskilt boende är bra 
anpassat till de behov som finns i kommunen. Under de kommande åren kommer inte 
heller gruppen som är 75 år och äldre att öka i antal. 
 
Av yttrandet framgår också att det idag finns fungerande kanaler för att kunna påverka 
för de grupper som nämns i medborgarförslaget. Samverkan med facken, sociala rådet 
och brukarrådet är exempel på detta. 
 
Socialnämnden förslår att kommunfullmäktige antar yttrandet och att 
medborgarförslaget därmed anses som bifallet. 
 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige antar yttrandet och medborgarförslaget får därmed anses som 
bifallet. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige antar yttrandet och bifaller medborgarförslaget. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-02-24 § 80    

Kommunstyrelsen 2009-03-04 § 55 Dnr KS 2008/397 

Medborgarförslag om nya mörkläggningsgardiner på Vialundskolan 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige remitterade den 17 november, § 137, ett medborgarförslag från 
Jens Andersson m fl om nya mörkläggningsgardiner på Vialundskolan. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 november 2008, § 385, att uppdra åt 
barn- och utbildningsnämnden att lämna förslag till yttrande. 
 
Av yttrandet framgår bland annat att det är rektor och inte kommunfullmäktige som 
beslutar om det är möjligt att köpa in mörkläggningsgardiner på Vialundsskolan. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar yttrandet och 
medborgarförslaget därmed är besvarat. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige antar yttrandet och medborgarförslaget är därmed besvarat. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt arbetsutskottet. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-02-24 § 81    

Kommunstyrelsen 2009-03-04 § 56 Dnr KS 2008/267 

Medborgarförslag-  Miljöstationen på Svalan 6 utökas med en station 
för trädgårdsavfall 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade den 7 oktober 2008 ett medborgarförslag 
om att miljöstationen på Svalan 6, Västra Bangatan ska utökas med en station för 
trädgårdsavfall. Enligt förslaget blir miljövinsterna stora eftersom personer boende i 
centrala Kumla slipper åka tur och retur till Kvarntorp för att slänga trädgårdsavfall.  
 
Miljö- och byggnadskontoret har den 10 februari 2009 lämnat förslag till yttrande. 
 
Av yttrandet framgår bland annat att det i dagsläget är inte är aktuellt att möjliggöra 
lämnande av trädgårdsavfall på återvinningsstationer i kommunen. Det är mycket 
viktigt att trädgårdsavfallet är rent eftersom ris från trädgårdar körs till pappersbruk 
och askan som bildas vid förbränning sprids i skogen. Det krävs på grund av detta 
omfattande skötsel för att få stationer för trädgårdsavfall att fungera väl och 
bemanning av stationen kan vara nödvändigt.  
  
Av yttrandet framgår också att det i framtiden eventuellt kan bli möjligt att 
uppsamlingsfordon ställs ut i olika delar av kommunen under en avgränsad period, 
några dagar eller en vecka. Syftet är att precis som vid grovsophämtningen – ge 
hushållen möjlighet att passa på att städa i trädgården och få riset bortkört. Som ett 
första test av metoden ställde tekniska kontoret upp en sopbil på torget där 
kommuninvånarna kunde lämna sina julgranar. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar yttrandet och att 
medborgarförslaget därmed är besvarat. 
 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige antar yttrandet och medborgarförslaget är därmed besvarat. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt arbetsutskottet. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-02-24 § 82    

Kommunstyrelsen 2009-03-04 § 57 Dnr KS 2008/410 

Medborgarförslag - Bättre belysning på Brånstavägen 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige remitterade den 17 november 2008, § 132, ett medborgarförslag 
från Agnes Parbratt om bättre belysning på Brånstavägen. 
 
Agnes Parbratt föreslår att belysning iordningställs på ett avsnitt av länsväg 647 
(Brånstavägen). Det aktuella vägavsnittet sträcker sig från cirkulationsplatsen där väg 
647 möter Östra leden och vidare österut till Brånsta. Som skäl för denna utbyggnad 
anges bland annat att det kan vara svårt att se den stundtals hala vägen i mörkret samt 
att belysning ökar känslan av trygghet.  
 
Tekniska kontoret har av kommunstyrelsens arbetsutskott, den 25 november 2008, § 
380, fått i uppdrag att lämna förslag till yttrande. 
 
Tekniska kontoret har den 17 februari 2009 lämnat förslag på yttrande. 
 
Av yttrandet framgår bland annat att Kumla kommun har väghållningsansvar för vissa 
vägsträckningar, medan Vägverket har sådant ansvar för andra vägarpartier. Det i 
medborgarförslaget beskrivna vägavsnittet är en av de sträckningar som Vägverket 
ansvarar för.  
 
Vägverket har hittills inte haft för avsikt att bekosta belysning vid detta vägavsnitt. 
Kumla kommun kan ändå välja att på egen hand finansiera belysning på den 
sträckningen, men bör i första hand prioritera vägar inom kommunens 
väghållningsområde.  
 
Då resurser inte finns till att genomföra alla satsningar som är önskvärda bör 
kommunen avstå från att på egen bekostnad iordningställa belysning vid den i 
medborgarförslaget beskrivna vägsträckningen. 
 
Kumla kommun ska dock fästa Vägverkets uppmärksamhet vid behovet av att bygga 
ut belysning när det gäller den aktuella sträckningen då Vägverket har 
väghållningsansvar för denna del av väg 647 (Brånstavägen).  
  
Tekniska kontoret föreslår att kommunfullmäktige antar yttrandet och att 
medborgarförslaget därmed är besvarat. 
 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige antar yttrandet och medborgarförslaget är därmed besvarat. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-02-24 § 82    
Kommunstyrelsen 2009-03-04 § 57 Dnr KS 2008/410 

 

Kommunstyrelsen

Förslag 

Annica Eriksson (S) föreslår att ordet bör ska bytas ut mot ska i följande mening i 
förslaget: 
Kumla kommun ska dock fästa Vägverkets uppmärksamhet vid behovet av att bygga ut 
belysning när det gäller den aktuella sträckningen då Vägverket har 
väghållningsansvar för denna del av väg 647 (Brånstavägen). 

Kommunstyrelsens förslag 
Enligt arbetsutskottet, med föreslagen justering. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-02-24 § 83    

Kommunstyrelsen 2009-03-04 § 58 Dnr KS 2009/206 

Yttrande över Maria Haglunds motion om vattenautomater 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige remitterade den 17 december 2007, § 167, en motion om 
vattenautomater inlämnad av Maria Haglund (M), Linda Axäng (FP), Mats 
Gunnarsson (MP), Per Holm (KD) och Torbjörn Ahlin (C). 
 
I motionen föreslår de att fullmäktige uppdrar åt tekniska kontoret att: 

1. undersöka möjligheten att installera vattenautomater som kopplas till 
vattenledningen i kommunens byggnader, samt 

2. om det är ekonomiskt försvarbart installera dessa automater och vid dessa 
marknadsföra Kumlas vatten. 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 8 januari 2008, § 18, att ge 
kommunledningskontoret i uppdrag att lämna förslag till yttrande. 
 
Kommunledningskontoret har den 17 februari 2009 lämnat ett förslag till yttrande. 
 
Av yttrandet framgår bland annat att fördelarna med att placera ut vattenautomater bör 
ställas i förhållande till de investeringsutgifter som blir aktuella om vattenautomater 
installeras, samt mot risken för vattenskador vid vattenläckage. 
 
Av yttrandet framgår också att respektive förvaltning rimligen kan avgöra om det inom 
dess verksamhet finns behov av vattenautomater. Om viss förvaltning bedömer att 
vattenautomater bör införskaffas blir det också upp till den aktuella förvaltningen att 
hantera frågan om finansiering / hyra och installation av vattenautomaterna i fråga. 
 
Kommunledningskontorets föreslår att kommunfullmäktige antar yttrandet och att 
motionen därmed är besvarad. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige antar yttrandet och motionen är därmed besvarad. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt arbetsutskottet. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-02-24 § 76    

Kommunstyrelsen 2009-03-04 § 59 Dnr KS 2008/278 

Motion angående intyg om barns frånvaro från förskola och skola 

Ärendebeskrivning 

Katarina Hansson och Stefan Svensson (S) har inkommit med en motion angående 
intyg om barns frånvaro från skola och skola, daterad den 1 september 2008. I 
motionen föreslår de att personalen inom förskolan och skolan inte ska skriva på intyg 
till Försäkringskassan gällande barns frånvaro. 
 
Motionärerna uttrycker i sin motion farhågor bland annat för att intygsskrivandet ska ta 
tid från det pedagogiska arbetet. Rent praktiskt har Kumla kommun valt att låta 
respektive avdelning/grupp ansvara för att styrka frånvaron när vårdnadshavaren så 
begär.  
 
I ett yttrande från Kommundirektör Annika Hallberg daterat den 17 januari 2009 
framgår att någon laglig möjlighet för Kumla kommun att vägra att styrka frånvaron 
finns inte. Det står emellertid huvudmannen, Kumla kommun, fritt att själv bestämma 
vem eller vilka som ska hantera styrkandet av frånvaron.  
 
Om Barn- och utbildningsnämnden anser att situationen eller kvaliteten inom 
verksamheten försämrats, föreligger det inga hinder för nämnden att besluta om en 
annorlunda hantering av styrkandet om frånvaron. Ett exempel på en möjlig förenkling 
av detta arbetsmoment är ett införande av digital frånvarohanterare, vilket därmed 
skulle möjliggöra koncentration av arbetsmoment till ett fåtal personer. 
 
Det finns anledning att påpeka för staten att den sedan lång tid tillbaka 
överenskommelsen mellan staten och svenska kommunförbundet om att staten ger full 
kostnadstäckning till kommunerna för de åtaganden som skjuter över från stat till 
kommun ska ske. Den nuvarande regeringen har inte gett någon ersättning till 
kommunerna för detta åtagande, det finns all anledning för kommunen att i en 
skrivelse till regeringen påtala denna princip och begära kostnadstäckning för de ökade 
åtagande som man tvingats vidta. 
 
Kommunledningskontorets föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i 
uppdrag att utarbeta en skrivelse ställd till regeringen i enlighet med berörda delar i 
yttrandet och i och med detta anse motionen besvarad. 
 

Arbetsutskottet 

Yrkanden 

Maria Haglund (M) yrkar att motionens att-sats och därmed motionen avslås.  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-02-24 § 76, forts  

Kommunstyrelsen 2009-03-04 § 59, forts Dnr KS 2008/278 
 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta en skrivelse ställd till 
regeringen i enlighet med berörda delar i yttrandet och i och med detta anse motionen 
besvarad. 

Reservationer 

Maria Haglund (M) och Torbjörn Ahlin (C) reserverar sig till förmån för Haglunds 
yrkande. 

Kommunstyrelsen

Yrkanden 

Torbjörn Ahlin (C), Maria Haglund (M), Göran Arveståhl (M), Linda Axäng (FP) och 
Per Holm (KD) yrkar bifall till Haglunds yrkande från arbetsutskottet. 

Kommunstyrelsens förslag 
Enligt arbetsutskottet. 

Reservationer 
Torbjörn Ahlin (C), Maria Haglund (M), Göran Arveståhl (M), Linda Axäng (FP) och 
Per Holm (KD) reserverar sig till förmån för sitt yrkande. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-02-24 § 84    

Kommunstyrelsen 2009-03-04 § 60 Dnr KS 2008/366 

Torbjörn Ahlins m fl motion angående Etanolfabrik till Kumla 

Ärendebeskrivning 

Torbjörn Ahlin (C), Per Holm (KD), Kerstin Cederström (FP) och Göran Arveståhl 
(M) har den 30 augusti 2006 lämnat 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. 
 

Fullmäktiges beslut 2008-11-17 och 2008-12-15

Fullmäktige beslutar att bordlägga ärendet. 

Kommunfullmäktige 2009-01-27

Yrkanden 

Torbjörn Ahlin (C) och Katrin Tensmyr (FP) yrkar återremiss av ärendet. 
Lennart Eriksson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Bifall till förslaget om återremiss ställs mot att ärendet avgörs idag. 

Fullmäktiges beslut 

Fullmäktige beslutar att återremittera ärendet. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-02-24 § 84, forts    

Kommunstyrelsen 2009-03-04 § 60, forts  
 

Arbetsutskottet 2009-02-24

Yrkanden 

Torbjörn Ahlin (C) yrkar att näringslivsdirektören med hjälp av teknisk chef omarbetar 
svaret och ytterligare beaktar även andra alternativ än etanol. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige antar yttrandet och motionen anses därmed vara besvarad. 

Reservationer 

Torbjörn Ahlin (C) och Maria Haglund (M) reserverar sig till förmån för Ahlins 
yrkande. 

Kommunstyrelsen

Yrkanden 
Torbjörn Ahlin (C) yrkar att näringslivsdirektören med hjälp av teknisk chef omarbetar 
svaret och ytterligare beaktar även andra alternativ än etanol. 
 
Annica Eriksson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Kommunstyrelsens förslag 
Enligt Arbetsutskottet. 

Reservationer 
Torbjörn Ahlin (C), Maria Haglund (M), Göran Arveståhl (M), Linda Axäng (FP) och 
Per Holm (KD) reserverar sig till förmån för Ahlins yrkande. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-03-03 §    

Kommunstyrelsen 2009-03-04 § 61 Dnr KS 2009/225 

Förslag om införande av avgift avseende förgävesbesök och vid 
försummelse av fastighetsägare att åtgärda av kommunen påtalade 
brister gällande skötsel av vattenmätarinstallation 

Ärendebeskrivning 

Tekniska kontoret har den 25 februari 2009 inkommit med ett förslag om införande av 
avgift avseende förgävesbesök och vid försummelse av fastighetsägare att åtgärda av 
kommunen påtalade brister gällande skötsel av vattenmätarinstallation. 
 
Av förslaget framgår att tekniska kontoret upplever vissa problem med fastighetsägare 
som inte sköter vattenförsörjnings-anläggningen i sina fastigheter. Om 
fastighetsägaren inte har hållit installationen i godtagbart skick och kommunen 
bedömer att brister föreligger kan dess personal inte ta ned mätaren innan 
fastighetsägaren har åtgärdat dessa. Tekniska kontoret ser ett behov av att i en sådan 
situation ta ut en avgift av fastighetsägaren om denne inom två månader inte har 
åtgärdat anmärkningar som har påtalats av kommunen. 
 
Vidare kan personalen ibland inte utföra nämnda uppgifter eftersom vissa 
fastighetsägare inte är anträffbara trots att tidpunkt är inbokad för uppgifterna i fråga. 
Tekniska kontoret ser det därför som rimligt att en avgift införs som kan debiteras 
aktuell fastighetsägare om den inbokade tiden inte avbokas vid förhinder senast dagen 
före det planerade besöket. 
 
Kumla kommun kommer efter beslut att informera allmänheten om införande av dessa 
avgifter via kommunens hemsida och i Kumlan. 

Tekniska kontorets förslag  
1. Fastighetsägare som inte inom två månader åtgärdat av kommunen påtalade 

anmärkningar gällande skötsel av vattenmätarinstallation ska kunna debiteras 
en avgift på 500 kronor. 

2. Fastighetsägare som vid förhinder inte avbokar ett med kommunen inbokat 
besök gällande utbyte eller avläsning av vattenmätare, senast dagen innan 
aktuell tidpunkt, ska kunna debiteras en avgift på 500 kronor.  

Arbetsutskottets förslag 
Enligt tekniska kontorets förslag. 

Kommunstyrelsens förslag 
Enligt arbetsutskottet 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-02-24 § 85    

Kommunstyrelsen 2009-03-04 § 62 Dnr KS 2009/222 

Budgetanvisningar för år 2010 

Ärendebeskrivning 

Ekonomichef Johan Hultgren redovisar sitt förslag till budgetanvisningar för 
nämnderna år 2010. 

Arbetsutskottet 

Förslag 

Maria Haglund (M) och Torbjörn Ahlin (C) lämnar tilläggsförslag enligt nedan: 
 
1. Reduceringsbeting till förvaltningarna avseende driftskostnader begränsas till 20 
miljoner kronor 2010. 
2. KOMVUX tillförs 600 000 kronor från och med år 2009 på driftbudget. 
3. Översyn avseende Arbetsmarknadsenhetens organisation och arbetssätt för att möta 
den nya situationen på arbetsmarknaden (ska vara klart till budgetberedningen 2009) 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen godkänner förslaget till budgetanvisningar för nämnderna år 2010. 

Reservationer 

Maria Haglund (M) och Torbjörn Ahlin (M) lämnar skriftlig reservation som bifogas 
protokollet. 

Kommunstyrelsen

Yrkanden 

Maria Haglund (M) hänvisar till sin och Ahlins reservation från arbetsutskottet 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner förslaget till budgetanvisningar för nämnderna år 2010. 

Reservationer 

Torbjörn Ahlin (C), Maria Haglund (M), Göran Arveståhl (M), Linda Axäng (FP) och 
Per Holm (KD) lämnar skriftlig reservation som bifogas protokollet. 

_____ 

 

Expediering 
Ekonomikontoret 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-02-24 § 73    

Kommunstyrelsen 2009-03-04 § 63 Dnr KS 2009/219 

Ombudgetering av investeringar från år 2008 till  budget för år 2009 

Ärendebeskrivning 

Efter genomgång med företrädare för facknämnderna den 5 februari 2009 föreslår 
ekonomichef Johan Hultgren i skrivelse från den 20 februari 2009 att fullmäktige 
beslutar att ombudgetering av investeringar från 2008 till 2009 års budget sker med 
sammanlagt 41 500 000 kronor. 
 
Investeringsbudgeten kan komma att omprövas inom ramen för det uppdrag 
kommunfullmäktige beslutade om den 27 januari 2009, § 9, som innebär att 2009 års 
budget och ekonomisk plan 2010-2011 ska omprövas. 
 
På kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 februari 2009 förde de olika partierna fram 
sina förslag till ändringar gällande ombudgeteringar i investeringsbudgeten. 
 
Ekonomichef Johan Hultgren redovisar det omarbetade förslaget till ombudgetering av 
investeringar från år 2008 till budget för år 2009. 

Arbetsutskottet 

Förslag 

Maria Haglund (M) och Torbjörn Ahlin (C) lämnar tilläggsförslag med följande 
punkter: 

1. Nya Djupadalsbadet investering stryks 2009, 2010 och 2011 (15, 75 respektive 
60 miljoner kronor) 

2. År 2010 tillförs Kumlahallen reinvestering i badet på 10 miljoner kronor. 
3. Uppdraget till näringslivsansvarig/KFAB angående kommunalt engagemang i 

nytt ridhus begränsas i omfattning. Undersök möjligheten till extern 
finansiering och/eller samordning med befintliga anläggningar i kommunen. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige godkänner det omarbetade förslaget till ombudgetering av 
investeringar från år 2008 till budget för år 2009. 

Reservationer 

Maria Haglund (M) och Torbjörn Ahlin (C) lämnar en skriftlig reservation som bifogas 
protokollet. 

Kommunstyrelsen

Yrkanden 

Torbjörn Ahlin (C), Maria Haglund (M), Göran Arveståhl (M), Linda Axäng (FP) och 
Per Holm (KD) yrkar bifall till Ahlins och Haglunds reservation från arbetsutskottet. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-02-24 § 73, forts   
Kommunstyrelsen 2009-03-04 § 63, forts Dnr KS 2009/219 

 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt arbetsutskottet. 

Reservationer 

Torbjörn Ahlin (C), Maria Haglund (M), Göran Arveståhl (M), Linda Axäng (FP) och 
Per Holm (KD) reserverar sig till förmån för sitt yrkande. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-02-17 § 97    

Kommunstyrelsen 2009-03-04 § 64 Dnr KS 2009/235 

Överföring av budgetavvikelser i bokslut för år 2008 till budget för år 
2009 

Ärendebeskrivning 

Efter genomgång med företrädare för facknämnderna den 5 februari 2009 föreslår 
ekonomichef Johan Hultgren i skrivelse från den 10 februari 2009 att fullmäktige 
beslutar att netto 8 995 000 kronor av 2008 års budgetavvikelser överförs till 2009 års 
budget. 
 
Efter överväganden har överföringen beräknats efter 100% av respektive nämnds 
justerade budgetavvikelse. 
 

Arbetsutskottets förslag 

Fullmäktige beslutar att netto 8 995 000 kronor av 2008 års budgetavvikelser överförs 
till 2009 års budget. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt arbetsutskottet. 
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Kommunstyrelsen 2009-03-04 § 65 Dnr KS 2009/209 

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. 
_____ 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-02-17 § 99    

Kommunstyrelsen 2009-03-04 § 66 Dnr KS 2009/234 

Förslag om återbesättningsprövning av vakanta tjänster 

Ärendebeskrivning 

Med anledning av kommunens budgetläge föreslår personalchef Ulla Lundholm i 
skrivelse från den 11 februari 2009 att så kallad återbesättningsprövning av tjänster 
införs. 
 
Prövningen ska enligt förslaget gälla alla vakanta tillsvidaretjänster samt vikariat över 
tre månader. 
 
Prövningen bör beslutas av förvaltningschef i samråd med personalchef. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar om att återbesättningsprövning av tjänster införs. 

Kommunstyrelsen

Förslag 

Annica Eriksson (S) föreslår att personalchefen gör ett tillägg i förslaget om att 
vaksamhet kring tillsättande av vikariat bör iakttas. Längden på vikariens förordnande 
och vikariatets tidsperiod bör i möjligaste mån vara densamma. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar om att återbesättningsprövning av tjänster införs, med 
föreslaget tillägg. 

_____ 

 

Expediering 

Personalchef Ulla Lundholm 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-02-24 § 86    

Kommunstyrelsen 2009-03-04 § 67 Dnr KS 2009/232 

Översyn av kommunens allmänna och särskilda kollektivtrafik 
inklusive kompletteringstrafik 

Ärendebeskrivning 

Kumla kommun har sedan tidigare engagerat sig för att det ska vara möjligt att åka 
kollektivt till och från vår centralort. Detta har skett bl a genom att kommunen tidigare 
har beslutat om kompletteringstrafik till den ordinarie kollektivtrafiken som 
Länstrafiken i Örebro län AB bedriver.  
 
Kommunen bedriver sedan ett par år tillbaka stadstrafik med nolltaxa, detta har 
politiken tidigare beslutat om att det ska utvärderas, vilket ännu ej har skett. 
 
Sedan en längre tid tillbaka utför länstrafiken en samordning av kommunens färdtjänst 
och landstingets sjukresor, detta har också tagit sig i uttryck genom att länets 
kommuner och landstinget vill ha samma spelregler och samma taxa för dessa båda 
typer av resor.  
 
I samband med Regionförbundets och länstrafiken genomförde den sk Albin-
utredningen med syftet att få till en förbättrad kollektivtrafik i hela länet har det 
framkommit att detta kräver ett ökat åtagande från kommunernas sida. På vilket sätt är 
ej ännu bestämt. 
 
Till detta bedriver också kommunen skolskjutstrafik och dagvårdsresor. Sammantaget 
är kommunens ansvar omfattande.  
Kommunledningskontorets uppfattning är att det finns anledning se över kommunens 
ansvar i syfte att se om det går att effektivisera och förbättra kollektivtrafiken oavsett 
om det är allmän kollektivtrafik, särskild kollektivtrafik eller om det är trafik som ger 
för en viss särskild verksamhet, såsom dagvårdsresor och skolskjutsresor. 
 
Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret 
i uppdrag att utreda om det går att samordna och förbättra/förstärka de kollektiva 
resorna inom Kumla kommun.  
 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att utreda om det går att 
samordna och förbättra/förstärka de kollektiva resorna inom Kumla kommun.  

Kommunstyrelsen

Yrkanden 
Maria Haglund föreslår ett tillägg som går ut på att man även tittar på skolskjutsar till 
annan skola än den man är tilldelad. 
 
Annica Eriksson yrkar avslag på Haglunds förslag. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-02-24 § 86, forts   
Kommunstyrelsen 2009-03-04 § 67, forts Dnr KS 2009/232 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att utreda om det går att 
samordna och förbättra/förstärka de kollektiva resorna inom Kumla kommun.  
 
Kommunstyrelsen avslår Haglunds förslag. 

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

Expediering  
Kommunledningskontoret 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-02-24 § 87    

Kommunstyrelsen 2009-03-04 § 68 Dnr KS 2009/133 

Kommunalt bilstöd (mobilitetsstöd) 
Ärendebeskrivning 
Regeringen har beslutat att under perioden 1 juli 2007 – 30 juni 2010 inrätta en 
försöksverksamhet med kommunalt bilstöd (mobilitetsstöd). Detta innebär att en 
kommun ska kunna lämna ekonomiskt stöd till en kommuninvånare som har ett 
funktionshinder för att denne ska kunna skaffa eller anpassa ett motorfordon. 
Sedan den 1 januari 2009 ligger det ekonomiska ansvaret för både den allmänna och 
den särskilda (bl a färdtjänsten) kollektivtrafiken hos kansliavdelningen och dess 
administrativa chef. Kommunledningskontoret anser att ett tillägg bör göras i 
kommunstyrelsens delegationsordning under avsnittet "Allmän förvaltning". 
Kommunstyrelsen beslutade den 9 maj 2007, § 85, att Kumla kommun skulle anmäla 
sitt intresse att delta i försöksverksamheten. Samtliga kommuner i Örebro län har 
anmält sitt intresse att delta i försöksverksamheten och regeringen har beslutat att 
bifalla dessa ansökningar.  
För att få mobilitetsstöd ska den sökande ha funktionshinder som är att anse som 
bestående (eller som åtminstone bedöms utgöra ett funktionshinder under sju år 
framåt), vid behov ska detta styrkas av läkarintyg. Om den sökande kan ta sig fram på 
egen hand eller använda allmänna kommunikationer kan personen i fråga, enligt 
regelverket, inte komma i fråga för kommunalt bilstöd. 
Kommunstyrelsen har nu att avgöra vilken del av den kommunala organisationen som 
ska få i uppdrag att fatta beslut om bilstöd (mobilitetsstöd). 
Arbetsutskottet beslutade den 10 februari 2009 att kommunledningskontoret får i 
uppdrag att lämna förslag till vilken del av den kommunala organisationen som ska 
fatta beslut om bilstöd (mobilitetsstöd). 
Kommundirektör Annika Hallberg och Administrativa chefen Hans Boskär föreslår i 
en skrivelse daterad den 17 februari 2009 att kommunstyrelsen delegerar beslut om 
bilstöd (mobilitetsstöd) till den administrativa chefen samt att detta ska redovisas för 
kommunstyrelsens arbetsutskott för att kunna följa utvecklingen i frågan.  

Arbetsutskottet 
Förslag 

Lennart Eriksson (S) föreslår att den administrativa chefen handlägger ärenden som rör 
bilstöd (mobilitetsstöd) och att besluten tas i arbetsutskottet. 
Arbetsutskottets förslag 

Enligt Lennart Erikssons (S) förslag. 
Kommunstyrelsens beslut 

Den administrativa chefen får i uppdrag att handlägga ärenden som rör bilstöd 
(mobilitetsstöd). Besluten tas i arbetsutskottet. 
_____ 
Expediering  
Administrativa chefen 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-02-24 § 90    

Kommunstyrelsen 2009-03-04 § 69 Dnr KS 2008/90 

Leaderområdet  -  Mellansjölandet och Gränslandet 

Ärendebeskrivning 

Leader är en arbetsmetod som används för att utveckla landsbygden inom EU. Den 
nuvarande programperioden sträcker sig till och med år 2013. Landsbygdsutveckling 
enligt leader bygger på att kommuner / delar av kommuner bildar samverkansområden, 
med en för området gemensam budget från vilken stödmedel till projekt fördelas.  
 
Kommunstyrelsen beslutade den 3 oktober 2008, § 150, att ansluta del av kommunen 
till leaderområdet Gränslandet och beslutade vidare den 13 februari 2008, § 22, att 
ansluta del av kommunen till leaderområdet Mellansjölandet. 
 
Varje kommun har möjlighet att låta sig representeras av sex personer i respektive 
leaderområdes föreningsstämma. På stämman företräder två personer offentlig sektor, 
två personer privat sektor samt två personer ideell sektor.  
 
Gränslandets föreningsstämma beslutade, den 30 januari 2008, § 9, att välja Mikael 
Johansson (S) till Kumla kommuns representant i VU och Mellansjölandets 
föreningsstämma beslutade, den 12 maj 2008, att välja Anna-Kajsa Gullberg (S) till 
Kumla kommuns representant i VU. 
 
Nu önskar både Mikael Johansson (S) och Anna-Kajsa Gullberg (S) avsäga sig sina 
uppdrag och Kumla kommun har då möjlighet att nominera andra personer som kan 
representera kommunen i respektive VU, fram till föreningsstämman senare i år. 
 
Kommunstyrelsen har nu att nominera en person som kommunens representant i 
Gränslandets VU och en person som representant i Mellansjölandets VU. Dessa 
uppdrag sträcker sig fram till ordinarie årsstämma 2009. 
 

Arbetsutskottet 

Förslag 

Lennart Eriksson (S) föreslår att Gunnel Kask (S) nomineras till Gränslandets VU och 
att Marie Eriksson (S) nomineras till Mellansjölandets VU. 
 
Torbjörn Ahlin (C) föreslår att Per-Arne Mårstad (C) nomineras till Mellansjölandets 
VU. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen nominerar Gunnel Kask (S) till Gränslandets VU och Marie 
Eriksson (S) till Mellansjölandets VU. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-02-24 § 90, forts    
Kommunstyrelsen 2009-03-04 § 69, forts  

 

Reservationer 

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

Kommunstyrelsen

Förslag 
Lennart Eriksson (S) föreslår att Gunnel Kask (S) nomineras till Gränslandets VU och 
att Marie Eriksson (S) nomineras till Mellansjölandets VU. 
 
Torbjörn Ahlin (C) föreslår att Per-Arne Mårstad (C) nomineras till Mellansjölandets 
VU. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen nominerar Gunnel Kask (S) till Gränslandets VU och Marie 
Eriksson (S) till Mellansjölandets VU. 

Reservationer 

Torbjörn Ahlin (C), Maria Haglund (M), Göran Arveståhl (M), Linda Axäng (FP) och 
Per Holm (KD) reserverar sig till förmån Ahlins förslag. 
_____ 

Expediering  
Gunnel Kask 
Marie Eriksson 
Leader Mellansjölandet 
Leader Gränslandet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 29

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-02-10 § 55    

Kommunstyrelsen 2009-03-04 § 70 Dnr KS 2008/490 

Omorganisation av Kumla kommuns löneadministrativa funktion 
Ärendebeskrivning 

Personalchef Ulla Lundholm har den 5 december 2008 lämnat förslag på 
omorganisation av Kumla kommuns löneadministrativa funktion. 

Under hösten 2008 har arbetet med byte till ett nytt pa/lönesystem påbörjats. I 
september 2009 ska systemet vara i skarp drift. Vid byte av system kommer vi även att 
införa så kallad självservice för så gott som alla anställda i Kumla kommun. Detta 
innebär att arbetstagarna själva, via datorn, kan sköta avvikelserapportering. 

Effekten av detta blir med all sannolikhet att behovet av assistenter som arbetar med 
lönehantering kommer att minska. I samband med byte till nytt pa/lönesystem bör 
därför en omorganisation av Kumla kommuns löneadministration ske. Den 
löneadministration som idag finns på förvaltningsnivå bör centraliseras till 
personalavdelningen. 

Förslaget till omorganisation innebär bland annat att de 4,0 tjänster som idag är 
placerade på personalavdelningen får en tydligare roll som lönespecialister där 
uppdraget bland annat består av systemförvaltning, utbildning, pensionshandläggning 
och "help-deskfunktion" till övriga löneassistenter. 

Personalchefen föreslår att omorganisationen successivt träder i kraft efter årsskiftet 
2008/2009. 

Budgetekonom Anders Borg har den 4 februari 2009 lämnat en skrivelse om 
omdisponering av 2009 års budget med anledning av ovanstående omorganisation. 

Anders Borg föreslår i skrivelsen att: 
1.  1 577 000 kronor omdisponeras från socialnämnden till kommunstyrelsen 
2. 1 448 000 kronor omdisponeras från barn- och utbildningsnämnden till 
kommunstyrelsen 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att  
1. omorganisationen successivt träder i kraft efter årsskiftet 2008/2009, 
2. 1 577 000 kronor omdisponeras från socialnämnden till kommunstyrelsen, samt
3. 1 448 000 kronor omdisponeras från barn- och utbildningsnämnden till 

kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  
1. omorganisationen successivt träder i kraft efter årsskiftet 2008/2009, 
2. 1 577 000 kronor omdisponeras från socialnämnden till kommunstyrelsen, samt
3. 1 448 000 kronor omdisponeras från barn- och utbildningsnämnden till 

kommunstyrelsen. 
_____ 
Expediering  
Personalchef Ulla Lundholm 
Ekonomikontoret 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-02-24 § 88    

Kommunstyrelsen 2009-03-04 § 71 Dnr KS 2009/197 

Verksamhetsbeskrivning och ekonomisk redovisning för 
Alkoholhandläggaren 

Ärendebeskrivning 

Alkoholhandläggare Patrik Germer har den 16 februari 2009 inkommit med 
verksamhetsbeskrivning och ekonomisk redovisning för 
alkoholhandläggaren/tillståndsenheten för beslut i kommunstyrelsen. 
 
Alkoholhandläggaren föreslår att kommunstyrelsen lägger verksamhetsbeskrivning 
och ekonomisk redovisning för år 2008 till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen lägger verksamhetsbeskrivning och ekonomisk redovisning för år 
2008 till handlingarna. 

Kommunstyrelsen 

Förslag 

Annica Eriksson (S) föreslår ett tillägg om att Kumla kommun vill ha en årlig 
redovisning som inkluderar ett eventuellt ackumulerat resultat och att 
alkoholhandläggarna närvarar när ärendet tas upp i Kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens beslut 

Med föreslagna tillägg lägger kommunstyrelsen verksamhetsbeskrivning och 
ekonomisk redovisning för år 2008 till handlingarna. 
_____ 

Expediering  
Alkoholhandläggaren  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-02-24 § 89    

Kommunstyrelsen 2009-03-04 § 72 Dnr KS 2009/205 

Serveringstillstånd - Restaurang Sokrates 

Ärendebeskrivning 

Alkoholhandläggare Patrik Germer har den 17 februari 2009 inkommit med ett 
serveringsärende för beslut i kommunstyrelsen. 
 
Abraham Tekin som äger och driver Restaurang Sokrates i Kumla har ansökt om nytt 
serveringstillstånd eftersom han har bildat aktiebolag. I övrigt kommer verksamheten 
att drivas som tidigare. 
 
Alkoholhandläggaren föreslår att: 

1. kommunstyrelsen meddelar Brötek AB serveringstillstånd enligt ansökan för 
serveringsstället Restaurang Sokrates. 

2. serveringstiderna inomhus bestäms till kl 11:00 - 01:00 alla dagar 
3. serveringstiderna utomhus bestäms till kl 11:00 - 23:00 alla dagar 
4. kommunstyrelsen återkallar Abraham Tekins serveringstillstånd för restaurang 

Sokrates då det inte längre utnyttjas. 
 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt alkoholhandläggarens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 
1. meddela Brötek AB serveringstillstånd enligt ansökan för serveringsstället 

Restaurang Sokrates. 
2. serveringstiderna inomhus bestäms till kl 11:00 - 01:00 alla dagar 
3. serveringstiderna utomhus bestäms till kl 11:00 - 23:00 alla dagar 
4. återkalla Abraham Tekins serveringstillstånd för restaurang Sokrates då det 

inte längre utnyttjas. 
 

_____ 

Expediering  
Brötek AB 
Alkoholhandläggaren 

 
 
 
 


	Kommunstyrelsen
	2009-03-04
	§  49
	Dnr 
	Anmäles beslut genom protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 5 och 10 februari.
	Kommunstyrelsens arbetsutskott
	2009-02-24
	§ 74  
	Kommunstyrelsen
	2009-03-04
	§ 50
	Dnr KS 2009/116
	Kommunfullmäktige remitterade den 27 januari 2009 ett medborgarförslag från Ebba Eskilsson om att Kumla kommun borde göra mer för att göra Kumla mer attraktivt.  Arbetsutskottet gav den 3 februari 2009 kommundirektör Annika Hallberg i uppdrag att lämna förslag till yttrande.  Kommundirektören har den 9 februari 2009 lämnat ett förslag till yttrande.  Av yttrandet framgår bland annat att Kumla kommun har ett stort och varierat utbud av upplevelser som riktar sig till både vuxna och barn. Bland annat nämns teater, konserter och konstutställningar.  Av yttrandet framgår också att ungdomar som vill arrangera ett evenemang i egen regi finns möjlighet att söka bidrag från stöd till ungdomar i Kumla, även kallat STUK.  Kommunledningskontorets föreslår att kommunfullmäktige antar yttrandet och bifaller medborgarförslaget.
	Kommunfullmäktige antar yttrandet och bifaller medborgarförslaget.
	Maria Haglund (M) och Torbjörn Ahlin (C) lämnar ett särskilt yttrande som bifogas protokollet.
	Kommunfullmäktige antar yttrandet och bifaller medborgarförslaget.
	Maria Haglund (M), Göran Arveståhl (M), Torbjörn Ahlin (C), Linda Axäng (FP) och Per Holm (KD) lämnar ett särskilt yttrande som bifogas protokollet.
	 
	Kommunstyrelsens arbetsutskott
	2009-02-24
	§ 75
	Kommunstyrelsen
	2009-03-04
	§ 51
	Dnr KS 2008/413
	Kommunfullmäktige remitterade den 17 november 2008, § 135, ett medborgarförslag från Patrik Samén om internetcafé i Kumla.  Patrik Samén tycker att det behövs ett internetcafé i Kumla dels för turister, dels för dem som inte har dator hemma.  Kultur och fritidsnämnden har den 11 februari 2009 inkommit med ett förslag till yttrande.  Enligt yttrandet framgår att det på Kumla bibliotek finns ett antal publika datorer, där man kostnadsfritt har tillgång till internet. Antalet datorer där utökas successivt och tanken är att placera ut minst ett par stycken i ungdomscafét Café o Le.  Av yttrandet framgår också att det i övrigt inte finns några planer på att starta internetcafé från kommunens sida. Däremot välkomnas privata initiativ, speciellt av ungdomar.  Kultur- och fritidsnämnden förslår att kommunfullmäktige antar yttrandet och att medborgarförslaget därmed är besvarat.
	Kommunfullmäktige antar yttrandet och medborgarförslaget är därmed besvarat.
	Enligt arbetsutskottet.
	 
	Kommunstyrelsens arbetsutskott
	2009-02-24
	§ 77  
	Kommunstyrelsen
	2009-03-04
	§ 52
	Dnr KS 2008/412
	Kommunfullmäktige remitterade den 17 november 2008, § 134, ett medborgarförslag från Tobias Tholf om bättre öppettider på biblioteket.  Tobias önskar att biblioteket är öppet längre på kvällarna för att han och andra studerande eller arbetande ska få ökade möjligheter att besöka biblioteket.  Enligt kultur- och fritidsnämndens förslag till yttrande styrs bibliotekets öppettider av efterfrågan så långt det är möjligt.  Av yttrandet framgår också att längre öppethållande på kvällarna för närvarande inte är aktuellt.  Kultur- och fritidsnämnden förslår att kommunfullmäktige antar yttrandet och att medborgarförslaget därmed är besvarat. 
	Kommunfullmäktige antar yttrandet och medborgarförslaget är därmed besvarat.
	Enligt arbetsutskottet.
	 
	Kommunstyrelsens arbetsutskott
	2009-02-24
	§ 78  
	Kommunstyrelsen
	2009-03-04
	§ 53
	Dnr KS 2008/411
	Kommunfullmäktige remitterade den 17 november 2008, § 133, ett medborgarförslag från Sophie Tanha och Isabell Broman om ett nytt ungdomscafé i Kumla.  Isabell och Sophie önskar att det fanns ett ungdomscafé att gå till på helgerna med fika och livemusik som ligger någorlunda centralt i Kumla.  Kultur- och fritidsnämnden har den 11 februari 2009 inkommit med ett förslag till yttrande.  Av yttrandet framgår att det redan idag finns många mötesplatser för ungdomar i Kumla som till exempel ungdomscaféet Café o Le, som planerar att utöka sin verksamhet med mera musik och ett antal publika datorer. Ett allaktivitetshus håller också på att ta form i centrala Kumla. Allaktivitetshuset har stora utvecklingsmöjligheter och där har ungdomar stora möjligheter att vara med och påverka.  Av yttrandet framgår också att det för närvarande inte finns några planer att öppna ungdomscafé från kommunens sida. Däremot välkomnas privata initiativ, speciellt av ungdomar.  Kultur- och fritidsnämnden förslår att kommunfullmäktige antar yttrandet och att medborgarförslaget därmed är besvarat.
	Kommunfullmäktige antar yttrandet och medborgarförslaget är därmed besvarat.
	Enligt arbetsutskottet.
	 
	Kommunstyrelsens arbetsutskott
	2009-02-24
	§ 79  
	Kommunstyrelsen
	2009-03-04
	§ 54
	Dnr KS 2008/400
	Kommunfullmäktige remitterade den 17 november 2008, § 136, ett medborgarförslag från Kjell Hellberg om framtida äldreboende.  I medborgarförslaget föreslår Kjell Hellberg att:
	1. en övergripande diskussion kommer till stånd mellan politiker i kommunen, äldreomsorgs/sjukvårdspersonal samt även med personer från pensionärsleden och de med funktionshinder,
	2. denna övergripande diskussion sker gemensamt i ett mycket tidigt inledningsskede under planeringsstadiet av ett nytt äldreboende i Kumla kommun.
	Socialnämnden har den 9 februari 2009 inlämnat ett förslag till yttrande .  Av yttrandet framgår bland annat att antalet boendeplatser i särskilt boende är bra anpassat till de behov som finns i kommunen. Under de kommande åren kommer inte heller gruppen som är 75 år och äldre att öka i antal.  Av yttrandet framgår också att det idag finns fungerande kanaler för att kunna påverka för de grupper som nämns i medborgarförslaget. Samverkan med facken, sociala rådet och brukarrådet är exempel på detta.  Socialnämnden förslår att kommunfullmäktige antar yttrandet och att medborgarförslaget därmed anses som bifallet. 
	Kommunfullmäktige antar yttrandet och medborgarförslaget får därmed anses som bifallet.
	Kommunfullmäktige antar yttrandet och bifaller medborgarförslaget.
	 
	Kommunstyrelsens arbetsutskott
	2009-02-24
	§ 80  
	Kommunstyrelsen
	2009-03-04
	§ 55
	Dnr KS 2008/397
	Kommunfullmäktige remitterade den 17 november, § 137, ett medborgarförslag från Jens Andersson m fl om nya mörkläggningsgardiner på Vialundskolan.  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 november 2008, § 385, att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att lämna förslag till yttrande.  Av yttrandet framgår bland annat att det är rektor och inte kommunfullmäktige som beslutar om det är möjligt att köpa in mörkläggningsgardiner på Vialundsskolan.  Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar yttrandet och medborgarförslaget därmed är besvarat.
	Kommunfullmäktige antar yttrandet och medborgarförslaget är därmed besvarat.
	Enligt arbetsutskottet.
	 
	Kommunstyrelsens arbetsutskott
	2009-02-24
	§ 81  
	Kommunstyrelsen
	2009-03-04
	§ 56
	Dnr KS 2008/267
	Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade den 7 oktober 2008 ett medborgarförslag om att miljöstationen på Svalan 6, Västra Bangatan ska utökas med en station för trädgårdsavfall. Enligt förslaget blir miljövinsterna stora eftersom personer boende i centrala Kumla slipper åka tur och retur till Kvarntorp för att slänga trädgårdsavfall.   Miljö- och byggnadskontoret har den 10 februari 2009 lämnat förslag till yttrande.  Av yttrandet framgår bland annat att det i dagsläget är inte är aktuellt att möjliggöra lämnande av trädgårdsavfall på återvinningsstationer i kommunen. Det är mycket viktigt att trädgårdsavfallet är rent eftersom ris från trädgårdar körs till pappersbruk och askan som bildas vid förbränning sprids i skogen. Det krävs på grund av detta omfattande skötsel för att få stationer för trädgårdsavfall att fungera väl och bemanning av stationen kan vara nödvändigt.    Av yttrandet framgår också att det i framtiden eventuellt kan bli möjligt att uppsamlingsfordon ställs ut i olika delar av kommunen under en avgränsad period, några dagar eller en vecka. Syftet är att precis som vid grovsophämtningen – ge hushållen möjlighet att passa på att städa i trädgården och få riset bortkört. Som ett första test av metoden ställde tekniska kontoret upp en sopbil på torget där kommuninvånarna kunde lämna sina julgranar.  Miljö- och byggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar yttrandet och att medborgarförslaget därmed är besvarat. 
	Kommunfullmäktige antar yttrandet och medborgarförslaget är därmed besvarat.
	Enligt arbetsutskottet.
	 
	Kommunstyrelsens arbetsutskott
	2009-02-24
	§ 82  
	Kommunstyrelsen
	2009-03-04
	§ 57
	Dnr KS 2008/410
	Kommunfullmäktige remitterade den 17 november 2008, § 132, ett medborgarförslag från Agnes Parbratt om bättre belysning på Brånstavägen.  Agnes Parbratt föreslår att belysning iordningställs på ett avsnitt av länsväg 647 (Brånstavägen). Det aktuella vägavsnittet sträcker sig från cirkulationsplatsen där väg 647 möter Östra leden och vidare österut till Brånsta. Som skäl för denna utbyggnad anges bland annat att det kan vara svårt att se den stundtals hala vägen i mörkret samt att belysning ökar känslan av trygghet.   Tekniska kontoret har av kommunstyrelsens arbetsutskott, den 25 november 2008, § 380, fått i uppdrag att lämna förslag till yttrande.  Tekniska kontoret har den 17 februari 2009 lämnat förslag på yttrande.  Av yttrandet framgår bland annat att Kumla kommun har väghållningsansvar för vissa vägsträckningar, medan Vägverket har sådant ansvar för andra vägarpartier. Det i medborgarförslaget beskrivna vägavsnittet är en av de sträckningar som Vägverket ansvarar för.   Vägverket har hittills inte haft för avsikt att bekosta belysning vid detta vägavsnitt. Kumla kommun kan ändå välja att på egen hand finansiera belysning på den sträckningen, men bör i första hand prioritera vägar inom kommunens väghållningsområde.   Då resurser inte finns till att genomföra alla satsningar som är önskvärda bör kommunen avstå från att på egen bekostnad iordningställa belysning vid den i medborgarförslaget beskrivna vägsträckningen.  Kumla kommun ska dock fästa Vägverkets uppmärksamhet vid behovet av att bygga ut belysning när det gäller den aktuella sträckningen då Vägverket har väghållningsansvar för denna del av väg 647 (Brånstavägen).    Tekniska kontoret föreslår att kommunfullmäktige antar yttrandet och att medborgarförslaget därmed är besvarat. 
	Kommunfullmäktige antar yttrandet och medborgarförslaget är därmed besvarat.
	Kommunstyrelsens arbetsutskott
	2009-02-24
	§ 82  
	Kommunstyrelsen
	2009-03-04
	§ 57
	Dnr KS 2008/410
	Annica Eriksson (S) föreslår att ordet bör ska bytas ut mot ska i följande mening i förslaget:
	Kumla kommun ska dock fästa Vägverkets uppmärksamhet vid behovet av att bygga ut belysning när det gäller den aktuella sträckningen då Vägverket har väghållningsansvar för denna del av väg 647 (Brånstavägen).
	Enligt arbetsutskottet, med föreslagen justering.
	Kommunstyrelsens arbetsutskott
	2009-02-24
	§ 83  
	Kommunstyrelsen
	2009-03-04
	§ 58
	Dnr KS 2009/206
	Kommunfullmäktige remitterade den 17 december 2007, § 167, en motion om vattenautomater inlämnad av Maria Haglund (M), Linda Axäng (FP), Mats Gunnarsson (MP), Per Holm (KD) och Torbjörn Ahlin (C).  I motionen föreslår de att fullmäktige uppdrar åt tekniska kontoret att:
	1. undersöka möjligheten att installera vattenautomater som kopplas till vattenledningen i kommunens byggnader, samt
	2. om det är ekonomiskt försvarbart installera dessa automater och vid dessa marknadsföra Kumlas vatten.
	Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 8 januari 2008, § 18, att ge kommunledningskontoret i uppdrag att lämna förslag till yttrande.  Kommunledningskontoret har den 17 februari 2009 lämnat ett förslag till yttrande.  Av yttrandet framgår bland annat att fördelarna med att placera ut vattenautomater bör ställas i förhållande till de investeringsutgifter som blir aktuella om vattenautomater installeras, samt mot risken för vattenskador vid vattenläckage.  Av yttrandet framgår också att respektive förvaltning rimligen kan avgöra om det inom dess verksamhet finns behov av vattenautomater. Om viss förvaltning bedömer att vattenautomater bör införskaffas blir det också upp till den aktuella förvaltningen att hantera frågan om finansiering / hyra och installation av vattenautomaterna i fråga.  Kommunledningskontorets föreslår att kommunfullmäktige antar yttrandet och att motionen därmed är besvarad.
	Kommunfullmäktige antar yttrandet och motionen är därmed besvarad.
	Enligt arbetsutskottet.
	 
	Kommunstyrelsens arbetsutskott
	2009-02-24
	§ 76  
	Kommunstyrelsen
	2009-03-04
	§ 59
	Dnr KS 2008/278
	Katarina Hansson och Stefan Svensson (S) har inkommit med en motion angående intyg om barns frånvaro från skola och skola, daterad den 1 september 2008. I motionen föreslår de att personalen inom förskolan och skolan inte ska skriva på intyg till Försäkringskassan gällande barns frånvaro.  Motionärerna uttrycker i sin motion farhågor bland annat för att intygsskrivandet ska ta tid från det pedagogiska arbetet. Rent praktiskt har Kumla kommun valt att låta respektive avdelning/grupp ansvara för att styrka frånvaron när vårdnadshavaren så begär.   I ett yttrande från Kommundirektör Annika Hallberg daterat den 17 januari 2009 framgår att någon laglig möjlighet för Kumla kommun att vägra att styrka frånvaron finns inte. Det står emellertid huvudmannen, Kumla kommun, fritt att själv bestämma vem eller vilka som ska hantera styrkandet av frånvaron.   Om Barn- och utbildningsnämnden anser att situationen eller kvaliteten inom verksamheten försämrats, föreligger det inga hinder för nämnden att besluta om en annorlunda hantering av styrkandet om frånvaron. Ett exempel på en möjlig förenkling av detta arbetsmoment är ett införande av digital frånvarohanterare, vilket därmed skulle möjliggöra koncentration av arbetsmoment till ett fåtal personer.  Det finns anledning att påpeka för staten att den sedan lång tid tillbaka överenskommelsen mellan staten och svenska kommunförbundet om att staten ger full kostnadstäckning till kommunerna för de åtaganden som skjuter över från stat till kommun ska ske. Den nuvarande regeringen har inte gett någon ersättning till kommunerna för detta åtagande, det finns all anledning för kommunen att i en skrivelse till regeringen påtala denna princip och begära kostnadstäckning för de ökade åtagande som man tvingats vidta.  Kommunledningskontorets föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta en skrivelse ställd till regeringen i enlighet med berörda delar i yttrandet och i och med detta anse motionen besvarad. 
	Maria Haglund (M) yrkar att motionens att-sats och därmed motionen avslås. 
	Kommunstyrelsens arbetsutskott
	2009-02-24
	§ 76, forts 
	Kommunstyrelsen
	2009-03-04
	§ 59, forts
	Dnr KS 2008/278
	Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta en skrivelse ställd till regeringen i enlighet med berörda delar i yttrandet och i och med detta anse motionen besvarad.
	Maria Haglund (M) och Torbjörn Ahlin (C) reserverar sig till förmån för Haglunds yrkande.
	Torbjörn Ahlin (C), Maria Haglund (M), Göran Arveståhl (M), Linda Axäng (FP) och Per Holm (KD) yrkar bifall till Haglunds yrkande från arbetsutskottet.
	Enligt arbetsutskottet.
	Torbjörn Ahlin (C), Maria Haglund (M), Göran Arveståhl (M), Linda Axäng (FP) och Per Holm (KD) reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
	Kommunstyrelsens arbetsutskott
	2009-02-24
	§ 84  
	Kommunstyrelsen
	2009-03-04
	§ 60
	Dnr KS 2008/366
	Torbjörn Ahlin (C), Per Holm (KD), Kerstin Cederström (FP) och Göran Arveståhl (M) har den 30 augusti 2006 lämnat 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. 
	Kommunstyrelsens arbetsutskott
	2009-02-24
	§ 84, forts  
	Kommunstyrelsen
	2009-03-04
	§ 60, forts
	Torbjörn Ahlin (C) och Maria Haglund (M) reserverar sig till förmån för Ahlins yrkande.
	Torbjörn Ahlin (C) yrkar att näringslivsdirektören med hjälp av teknisk chef omarbetar svaret och ytterligare beaktar även andra alternativ än etanol.
	Enligt Arbetsutskottet.
	Torbjörn Ahlin (C), Maria Haglund (M), Göran Arveståhl (M), Linda Axäng (FP) och Per Holm (KD) reserverar sig till förmån för Ahlins yrkande.
	Kommunstyrelsens arbetsutskott
	2009-03-03
	§  
	Kommunstyrelsen
	2009-03-04
	§ 61
	Dnr KS 2009/225
	Tekniska kontoret har den 25 februari 2009 inkommit med ett förslag om införande av avgift avseende förgävesbesök och vid försummelse av fastighetsägare att åtgärda av kommunen påtalade brister gällande skötsel av vattenmätarinstallation.  Av förslaget framgår att tekniska kontoret upplever vissa problem med fastighetsägare som inte sköter vattenförsörjnings-anläggningen i sina fastigheter. Om fastighetsägaren inte har hållit installationen i godtagbart skick och kommunen bedömer att brister föreligger kan dess personal inte ta ned mätaren innan fastighetsägaren har åtgärdat dessa. Tekniska kontoret ser ett behov av att i en sådan situation ta ut en avgift av fastighetsägaren om denne inom två månader inte har åtgärdat anmärkningar som har påtalats av kommunen.  Vidare kan personalen ibland inte utföra nämnda uppgifter eftersom vissa fastighetsägare inte är anträffbara trots att tidpunkt är inbokad för uppgifterna i fråga. Tekniska kontoret ser det därför som rimligt att en avgift införs som kan debiteras aktuell fastighetsägare om den inbokade tiden inte avbokas vid förhinder senast dagen före det planerade besöket.  Kumla kommun kommer efter beslut att informera allmänheten om införande av dessa avgifter via kommunens hemsida och i Kumlan.
	1. Fastighetsägare som inte inom två månader åtgärdat av kommunen påtalade anmärkningar gällande skötsel av vattenmätarinstallation ska kunna debiteras en avgift på 500 kronor.
	2. Fastighetsägare som vid förhinder inte avbokar ett med kommunen inbokat besök gällande utbyte eller avläsning av vattenmätare, senast dagen innan aktuell tidpunkt, ska kunna debiteras en avgift på 500 kronor. 
	Kommunstyrelsens arbetsutskott
	2009-02-24
	§ 85  
	Kommunstyrelsen
	2009-03-04
	§ 62
	Dnr KS 2009/222
	Ekonomichef Johan Hultgren redovisar sitt förslag till budgetanvisningar för nämnderna år 2010.
	Maria Haglund (M) och Torbjörn Ahlin (C) lämnar tilläggsförslag enligt nedan:
	 1. Reduceringsbeting till förvaltningarna avseende driftskostnader begränsas till 20 miljoner kronor 2010. 2. KOMVUX tillförs 600 000 kronor från och med år 2009 på driftbudget. 3. Översyn avseende Arbetsmarknadsenhetens organisation och arbetssätt för att möta den nya situationen på arbetsmarknaden (ska vara klart till budgetberedningen 2009)
	Kommunstyrelsen godkänner förslaget till budgetanvisningar för nämnderna år 2010.
	Maria Haglund (M) och Torbjörn Ahlin (M) lämnar skriftlig reservation som bifogas protokollet.
	Maria Haglund (M) hänvisar till sin och Ahlins reservation från arbetsutskottet
	Kommunstyrelsen godkänner förslaget till budgetanvisningar för nämnderna år 2010.
	Torbjörn Ahlin (C), Maria Haglund (M), Göran Arveståhl (M), Linda Axäng (FP) och Per Holm (KD) lämnar skriftlig reservation som bifogas protokollet.
	Ekonomikontoret
	Kommunstyrelsens arbetsutskott
	2009-02-24
	§ 73  
	Kommunstyrelsen
	2009-03-04
	§ 63
	Dnr KS 2009/219
	Efter genomgång med företrädare för facknämnderna den 5 februari 2009 föreslår ekonomichef Johan Hultgren i skrivelse från den 20 februari 2009 att fullmäktige beslutar att ombudgetering av investeringar från 2008 till 2009 års budget sker med sammanlagt 41 500 000 kronor.  Investeringsbudgeten kan komma att omprövas inom ramen för det uppdrag kommunfullmäktige beslutade om den 27 januari 2009, § 9, som innebär att 2009 års budget och ekonomisk plan 2010-2011 ska omprövas.  På kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 februari 2009 förde de olika partierna fram sina förslag till ändringar gällande ombudgeteringar i investeringsbudgeten.  Ekonomichef Johan Hultgren redovisar det omarbetade förslaget till ombudgetering av investeringar från år 2008 till budget för år 2009.
	Maria Haglund (M) och Torbjörn Ahlin (C) lämnar tilläggsförslag med följande punkter:
	Kommunfullmäktige godkänner det omarbetade förslaget till ombudgetering av investeringar från år 2008 till budget för år 2009.
	Maria Haglund (M) och Torbjörn Ahlin (C) lämnar en skriftlig reservation som bifogas protokollet.
	Kommunstyrelsens arbetsutskott
	2009-02-24
	§ 73, forts 
	Kommunstyrelsen
	2009-03-04
	§ 63, forts
	Dnr KS 2009/219
	Enligt arbetsutskottet.
	Torbjörn Ahlin (C), Maria Haglund (M), Göran Arveståhl (M), Linda Axäng (FP) och Per Holm (KD) reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
	Kommunstyrelsens arbetsutskott
	2009-02-17
	§ 97  
	Kommunstyrelsen
	2009-03-04
	§ 64
	Dnr KS 2009/235
	Efter genomgång med företrädare för facknämnderna den 5 februari 2009 föreslår ekonomichef Johan Hultgren i skrivelse från den 10 februari 2009 att fullmäktige beslutar att netto 8 995 000 kronor av 2008 års budgetavvikelser överförs till 2009 års budget.  Efter överväganden har överföringen beräknats efter 100% av respektive nämnds justerade budgetavvikelse. 
	Fullmäktige beslutar att netto 8 995 000 kronor av 2008 års budgetavvikelser överförs till 2009 års budget.
	Enligt arbetsutskottet.
	Kommunstyrelsen
	2009-03-04
	§ 65
	Dnr KS 2009/209
	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 arbetsutskott
	2009-02-17
	§ 99  
	Kommunstyrelsen
	2009-03-04
	§ 66
	Dnr KS 2009/234
	Med anledning av kommunens budgetläge föreslår personalchef Ulla Lundholm i skrivelse från den 11 februari 2009 att så kallad återbesättningsprövning av tjänster införs.  Prövningen ska enligt förslaget gälla alla vakanta tillsvidaretjänster samt vikariat över tre månader.  Prövningen bör beslutas av förvaltningschef i samråd med personalchef.
	Kommunstyrelsen beslutar om att återbesättningsprövning av tjänster införs.
	Annica Eriksson (S) föreslår att personalchefen gör ett tillägg i förslaget om att vaksamhet kring tillsättande av vikariat bör iakttas. Längden på vikariens förordnande och vikariatets tidsperiod bör i möjligaste mån vara densamma.
	Kommunstyrelsen beslutar om att återbesättningsprövning av tjänster införs, med föreslaget tillägg.
	Personalchef Ulla Lundholm
	 
	Kommunstyrelsens arbetsutskott
	2009-02-24
	§ 86  
	Kommunstyrelsen
	2009-03-04
	§ 67
	Dnr KS 2009/232
	Kumla kommun har sedan tidigare engagerat sig för att det ska vara möjligt att åka kollektivt till och från vår centralort. Detta har skett bl a genom att kommunen tidigare har beslutat om kompletteringstrafik till den ordinarie kollektivtrafiken som Länstrafiken i Örebro län AB bedriver.   Kommunen bedriver sedan ett par år tillbaka stadstrafik med nolltaxa, detta har politiken tidigare beslutat om att det ska utvärderas, vilket ännu ej har skett.  Sedan en längre tid tillbaka utför länstrafiken en samordning av kommunens färdtjänst och landstingets sjukresor, detta har också tagit sig i uttryck genom att länets kommuner och landstinget vill ha samma spelregler och samma taxa för dessa båda typer av resor.   I samband med Regionförbundets och länstrafiken genomförde den sk Albin-utredningen med syftet att få till en förbättrad kollektivtrafik i hela länet har det framkommit att detta kräver ett ökat åtagande från kommunernas sida. På vilket sätt är ej ännu bestämt.  Till detta bedriver också kommunen skolskjutstrafik och dagvårdsresor. Sammantaget är kommunens ansvar omfattande.  Kommunledningskontorets uppfattning är att det finns anledning se över kommunens ansvar i syfte att se om det går att effektivisera och förbättra kollektivtrafiken oavsett om det är allmän kollektivtrafik, särskild kollektivtrafik eller om det är trafik som ger för en viss särskild verksamhet, såsom dagvårdsresor och skolskjutsresor.  Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att utreda om det går att samordna och förbättra/förstärka de kollektiva resorna inom Kumla kommun.  
	Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att utreda om det går att samordna och förbättra/förstärka de kollektiva resorna inom Kumla kommun. 
	Maria Haglund föreslår ett tillägg som går ut på att man även tittar på skolskjutsar till annan skola än den man är tilldelad.
	Kommunstyrelsens arbetsutskott
	2009-02-24
	§ 86, forts 
	Kommunstyrelsen
	2009-03-04
	§ 67, forts
	Dnr KS 2009/232
	Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att utreda om det går att samordna och förbättra/förstärka de kollektiva resorna inom Kumla kommun. 
	Torbjörn Ahlin (C), Maria Haglund (M), Göran Arveståhl (M), Linda Axäng (FP) och Per Holm (KD) reserverar sig till förmån för Haglunds yrkande.
	_____
	Kommunledningskontoret
	Kommunstyrelsens arbetsutskott
	2009-02-24
	§ 87  
	Kommunstyrelsen
	2009-03-04
	§ 68
	Dnr KS 2009/133
	Regeringen har beslutat att under perioden 1 juli 2007 – 30 juni 2010 inrätta en försöksverksamhet med kommunalt bilstöd (mobilitetsstöd). Detta innebär att en kommun ska kunna lämna ekonomiskt stöd till en kommuninvånare som har ett funktionshinder för att denne ska kunna skaffa eller anpassa ett motorfordon.
	Sedan den 1 januari 2009 ligger det ekonomiska ansvaret för både den allmänna och den särskilda (bl a färdtjänsten) kollektivtrafiken hos kansliavdelningen och dess administrativa chef. Kommunledningskontoret anser att ett tillägg bör göras i kommunstyrelsens delegationsordning under avsnittet "Allmän förvaltning".
	Kommunstyrelsen beslutade den 9 maj 2007, § 85, att Kumla kommun skulle anmäla sitt intresse att delta i försöksverksamheten. Samtliga kommuner i Örebro län har anmält sitt intresse att delta i försöksverksamheten och regeringen har beslutat att bifalla dessa ansökningar. 
	För att få mobilitetsstöd ska den sökande ha funktionshinder som är att anse som bestående (eller som åtminstone bedöms utgöra ett funktionshinder under sju år framåt), vid behov ska detta styrkas av läkarintyg. Om den sökande kan ta sig fram på egen hand eller använda allmänna kommunikationer kan personen i fråga, enligt regelverket, inte komma i fråga för kommunalt bilstöd.
	Kommunstyrelsen har nu att avgöra vilken del av den kommunala organisationen som ska få i uppdrag att fatta beslut om bilstöd (mobilitetsstöd).
	Arbetsutskottet beslutade den 10 februari 2009 att kommunledningskontoret får i uppdrag att lämna förslag till vilken del av den kommunala organisationen som ska fatta beslut om bilstöd (mobilitetsstöd).
	Kommundirektör Annika Hallberg och Administrativa chefen Hans Boskär föreslår i en skrivelse daterad den 17 februari 2009 att kommunstyrelsen delegerar beslut om bilstöd (mobilitetsstöd) till den administrativa chefen samt att detta ska redovisas för kommunstyrelsens arbetsutskott för att kunna följa utvecklingen i frågan. 
	Lennart Eriksson (S) föreslår att den administrativa chefen handlägger ärenden som rör bilstöd (mobilitetsstöd) och att besluten tas i arbetsutskottet.
	Enligt Lennart Erikssons (S) förslag.
	Den administrativa chefen får i uppdrag att handlägga ärenden som rör bilstöd (mobilitetsstöd). Besluten tas i arbetsutskottet.
	_____
	Administrativa chefen
	 Kommunstyrelsens arbetsutskott
	2009-02-24
	§ 90  
	Kommunstyrelsen
	2009-03-04
	§ 69
	Dnr KS 2008/90
	Leader är en arbetsmetod som används för att utveckla landsbygden inom EU. Den nuvarande programperioden sträcker sig till och med år 2013. Landsbygdsutveckling enligt leader bygger på att kommuner / delar av kommuner bildar samverkansområden, med en för området gemensam budget från vilken stödmedel till projekt fördelas.   Kommunstyrelsen beslutade den 3 oktober 2008, § 150, att ansluta del av kommunen till leaderområdet Gränslandet och beslutade vidare den 13 februari 2008, § 22, att ansluta del av kommunen till leaderområdet Mellansjölandet.  Varje kommun har möjlighet att låta sig representeras av sex personer i respektive leaderområdes föreningsstämma. På stämman företräder två personer offentlig sektor, två personer privat sektor samt två personer ideell sektor.   Gränslandets föreningsstämma beslutade, den 30 januari 2008, § 9, att välja Mikael Johansson (S) till Kumla kommuns representant i VU och Mellansjölandets föreningsstämma beslutade, den 12 maj 2008, att välja Anna-Kajsa Gullberg (S) till Kumla kommuns representant i VU.  Nu önskar både Mikael Johansson (S) och Anna-Kajsa Gullberg (S) avsäga sig sina uppdrag och Kumla kommun har då möjlighet att nominera andra personer som kan representera kommunen i respektive VU, fram till föreningsstämman senare i år.  Kommunstyrelsen har nu att nominera en person som kommunens representant i Gränslandets VU och en person som representant i Mellansjölandets VU. Dessa uppdrag sträcker sig fram till ordinarie årsstämma 2009. 
	Lennart Eriksson (S) föreslår att Gunnel Kask (S) nomineras till Gränslandets VU och att Marie Eriksson (S) nomineras till Mellansjölandets VU.  Torbjörn Ahlin (C) föreslår att Per-Arne Mårstad (C) nomineras till Mellansjölandets VU.
	Kommunstyrelsen nominerar Gunnel Kask (S) till Gränslandets VU och Marie Eriksson (S) till Mellansjölandets VU.
	Kommunstyrelsens arbetsutskott
	2009-02-24
	§ 90, forts  
	Kommunstyrelsen
	2009-03-04
	§ 69, forts
	Torbjörn Ahlin (C) och Maria Haglund (M) reserverar sig till förmån för Ahlins förslag.
	Lennart Eriksson (S) föreslår att Gunnel Kask (S) nomineras till Gränslandets VU och att Marie Eriksson (S) nomineras till Mellansjölandets VU.  Torbjörn Ahlin (C) föreslår att Per-Arne Mårstad (C) nomineras till Mellansjölandets VU.
	Kommunstyrelsen nominerar Gunnel Kask (S) till Gränslandets VU och Marie Eriksson (S) till Mellansjölandets VU.
	Torbjörn Ahlin (C), Maria Haglund (M), Göran Arveståhl (M), Linda Axäng (FP) och Per Holm (KD) reserverar sig till förmån Ahlins förslag.
	_____
	Gunnel Kask
	Kommunstyrelsens arbetsutskott
	2009-02-10
	§ 55  
	Kommunstyrelsen
	2009-03-04
	§ 70
	Dnr KS 2008/490
	Personalchef Ulla Lundholm har den 5 december 2008 lämnat förslag på omorganisation av Kumla kommuns löneadministrativa funktion.
	Under hösten 2008 har arbetet med byte till ett nytt pa/lönesystem påbörjats. I september 2009 ska systemet vara i skarp drift. Vid byte av system kommer vi även att införa så kallad självservice för så gott som alla anställda i Kumla kommun. Detta innebär att arbetstagarna själva, via datorn, kan sköta avvikelserapportering.
	Effekten av detta blir med all sannolikhet att behovet av assistenter som arbetar med lönehantering kommer att minska. I samband med byte till nytt pa/lönesystem bör därför en omorganisation av Kumla kommuns löneadministration ske. Den löneadministration som idag finns på förvaltningsnivå bör centraliseras till personalavdelningen.
	Förslaget till omorganisation innebär bland annat att de 4,0 tjänster som idag är placerade på personalavdelningen får en tydligare roll som lönespecialister där uppdraget bland annat består av systemförvaltning, utbildning, pensionshandläggning och "help-deskfunktion" till övriga löneassistenter.
	Personalchefen föreslår att omorganisationen successivt träder i kraft efter årsskiftet 2008/2009.
	Budgetekonom Anders Borg har den 4 februari 2009 lämnat en skrivelse om omdisponering av 2009 års budget med anledning av ovanstående omorganisation.
	Anders Borg föreslår i skrivelsen att: 1.  1 577 000 kronor omdisponeras från socialnämnden till kommunstyrelsen 2. 1 448 000 kronor omdisponeras från barn- och utbildningsnämnden till kommunstyrelsen
	Kommunstyrelsen beslutar att 
	Kommunstyrelsen beslutar att 
	_____
	Kommunstyrelsens arbetsutskott
	2009-02-24
	§ 88  
	Kommunstyrelsen
	2009-03-04
	§ 71
	Dnr KS 2009/197
	Alkoholhandläggare Patrik Germer har den 16 februari 2009 inkommit med verksamhetsbeskrivning och ekonomisk redovisning för alkoholhandläggaren/tillståndsenheten för beslut i kommunstyrelsen.  Alkoholhandläggaren föreslår att kommunstyrelsen lägger verksamhetsbeskrivning och ekonomisk redovisning för år 2008 till handlingarna.
	Kommunstyrelsen lägger verksamhetsbeskrivning och ekonomisk redovisning för år 2008 till handlingarna.
	Annica Eriksson (S) föreslår ett tillägg om att Kumla kommun vill ha en årlig redovisning som inkluderar ett eventuellt ackumulerat resultat och att alkoholhandläggarna närvarar när ärendet tas upp i Kommunstyrelsen.
	Med föreslagna tillägg lägger kommunstyrelsen verksamhetsbeskrivning och ekonomisk redovisning för år 2008 till handlingarna.
	_____
	 
	Kommunstyrelsens arbetsutskott
	2009-02-24
	§ 89  
	Kommunstyrelsen
	2009-03-04
	§ 72
	Dnr KS 2009/205
	Alkoholhandläggare Patrik Germer har den 17 februari 2009 inkommit med ett serveringsärende för beslut i kommunstyrelsen.  Abraham Tekin som äger och driver Restaurang Sokrates i Kumla har ansökt om nytt serveringstillstånd eftersom han har bildat aktiebolag. I övrigt kommer verksamheten att drivas som tidigare.  Alkoholhandläggaren föreslår att:
	1. kommunstyrelsen meddelar Brötek AB serveringstillstånd enligt ansökan för serveringsstället Restaurang Sokrates.
	2. serveringstiderna inomhus bestäms till kl 11:00 - 01:00 alla dagar
	3. serveringstiderna utomhus bestäms till kl 11:00 - 23:00 alla dagar
	4. kommunstyrelsen återkallar Abraham Tekins serveringstillstånd för restaurang Sokrates då det inte längre utnyttjas. 
	Enligt alkoholhandläggarens förslag.
	Kommunstyrelsen beslutar att:
	1. meddela Brötek AB serveringstillstånd enligt ansökan för serveringsstället Restaurang Sokrates.
	_____

