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Kommunstyrelsen 2009-04-08 § 73 Dnr KS 2009/276 

Årsredovisning för Stiftelsen Aina och Paul Johanssons fond för år 
2008 

Ärendebeskrivning 

Stiftelser som har tillgångar till ett värde överstigande 10 basbelopp skall enligt 
stiftelselagen upprätta årsredovisning. 
 
Kommunledningskontoret har lämnat förslag till årsredovisning för Stiftelsen Aina och 
Paul Johanssons fond för år 2008. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen godkänner årsredovisningen för Stiftelsen Aina och Paul Johanssons 
fond för år 2008. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner årsredovisningen för Stiftelsen Aina och Paul Johanssons 
fond för år 2008. 
 
 
_____ 

Expediering 
Kommunledningskontoret 
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Kommunstyrelsen 2009-04-08 § 74  Dnr KS 2009/277 

Årsredovisning för Stiftelsen Stig Johanssons minne för år 2008 

Ärendebeskrivning 

Stiftelser som har tillgångar till ett värde överstigande 10 basbelopp skall enligt 
stiftelselagen upprätta årsredovisning. 
 
Kommunledningskontoret har lämnat förslag till årsredovisning för Stiftelsen Stig 
Johanssons minne för år 2008. 
 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen godkänner årsredovisningen för Stiftelsen Stig Johanssons minne för 
år 2008. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner årsredovisningen för Stiftelsen Stig Johanssons minne för 
år 2008. 
 
 
_____ 

Expediering 
Kommunledningskontoret 
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Kommunstyrelsen 2009-04-08 § 75  Dnr KS 2009/278 

Årsredovisning för Stiftelsen samfond för utdelning till behövande 
inom Kumla-delen av Kumla kommun år 2008 

Ärendebeskrivning 

Stiftelser som har tillgångar till ett värde överstigande 10 basbelopp skall enligt 
stiftelselagen upprätta årsredovisning. 
 
Kommunledningskontoret har lämnat förslag till årsredovisning för Stiftelsen samfond 
för utdelning till behövande inom Kumla-delen av Kumla kommun år 2008. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen godkänner årsredovisningen för Stiftelsen samfond för utdelning till 
behövande inom Kumla-delen av Kumla kommun år 2008. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner årsredovisningen för Stiftelsen samfond för utdelning till 
behövande inom Kumla-delen av Kumla kommun år 2008. 
 
 
_____ 

Expediering 
Kommunledningskontoret 
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Kommunstyrelsen 2009-04-08 § 76  Dnr KS 2009/275 

Räkenskapssammanställning för år 2008 för kommunens stiftelser 
med tillgångar understigande 10 basbelopp 

Ärendebeskrivning 

Kommunledningskontoret har upprättat räkenskapssammanställning för år 2008 för 
kommunens stiftelser med tillgångar understigande 10 basbelopp. 
 
Dessa är följande: 
Stiftelsen samfond för belöning åt trotjänare, Stiftelsen Ida Petterssons minne, Stiftelsen 
samfond för skolungdom inom Hardemo-delen av Kumla kommun, Stiftelsen samfond 
för skolungdom inom Kumla-delen av Kumla kommun, Stiftelsen samfond för 
skolungdom inom Ekeby-delen av Kumla kommun, Stiftelsen Hardemo Kyrkskolas 
fond för studieresor, Stiftelsen Gustav Larssons stipendiefond för Stene skola, Stiftelsen 
samfond för utdelning till behövande inom Hardemodelen av Kumla kommun, 
Stiftelsen samfond för utdelning till behövande inom Ekeby-delen av Kumla kommun, 
Stiftelsen Esters minne, Stiftelsen Karl Larssons minne samt Stiftelsen samfond för 
trivselskapande åtgärder vid Sannaheds ålderdomshem. 
 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen godkänner räkenskapssammanställning för år 2008 för kommunens 
stiftelser med tillgångar understigande 10 basbelopp. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner räkenskapssammanställning för år 2008 för kommunens 
stiftelser med tillgångar understigande 10 basbelopp. 
 
 
_____ 

Expediering 
Kommunledningskontoret 
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Kommunstyrelsen 2009-04-08 § 77  

Anmälan av arbetsutskottets och gymnasieutskottets protokoll 

Ärendebeskrivning 

Anmäles beslut genom protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 och 24 
februari, 3, 5 10 och 24 mars samt från gymnasieutskottet den 26 januari, 16 februari 
samt 9 mars. 

Yrkanden 

Maria Haglund (M) påpekar ett fel i arbetsutskottets protokoll från den 5 mars 2009. 
Camilla Eskilsson (KD) har felaktigt blivit benämnd (S). 

Kommunstyrelsens beslut 

Det felaktiga protokollet ändras och justeras om. 
 
Övriga protokoll godkännes. 
 
 
_____ 

Expediering 
Kommunledningskontoret 
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Kommunstyrelsen 2009-04-08 § 78 Dnr KS 2008/519 

Yttrande över Ulla Fägerstens medborgarförslag om bättre belysning 
på skolgården, Stene skola 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige remitterade den 15 december 2008 ett medborgarförslag från Ulla 
Fägersten om bättre belysning på skolgården vid Stene skola. 
 
Ulla Fägersten önskar att skolgården på Stene skola blir mer upplyst så en del 
skadegörelse kan undvikas. 
 
Kommunfastigheter har av kommunstyrelsens arbetsutskott, den 13 januari 2009, § 13, 
fått i uppdrag att lämna förslag till yttrande. 
 
Av yttrandet framgår att det under det senaste året har förekommit mycket skadegörelse 
runt om på skolorna i Kumla. Stene skola är en av de skolor som varit utsatt.  
 
Kommunfastigheter anser därför att det är befogat att sätta upp mer belysning på Stene 
skolgård och kommer att göra en översyn av behovet för antal lampor och var de ska 
sättas upp. Den typen av lampor som det är frågan om är rörelsestyrda fasadbelysningar.
 
Kommunfastigheters förslag är att kommunfullmäktige antar yttrandet och att 
medborgarförslaget därmed är besvarat.  
Arbetsutskottet 

Yrkanden 

Maria Haglund (M) yrkar bifall till medborgarförslaget.  
Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige antar yttrandet och medborgarförslaget är därmed bifallet.  
Kommunstyrelsen  

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt arbetsutskottet.  
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Kommunstyrelsen 2009-04-08 § 79 Dnr KS 2009/114 

Yttrande över Jenny Anderssons medborgarförslag om ekologisk mat i 
skolorna 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige remitterade den 27 januari 2009 ett medborgarförslag från Jenny 
Andersson om ekologisk mathållning inom skolorna. Som exempel på ekologisk mat 
lyfter hon fram SMART-projektet vilket tillämpas vid skolorna i Norrköpings kommun.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 3 februari 2009, § 41, att ge teknisk chef 
Per Halldin i uppdrag att lämna svar på medborgarförslaget. 

Teknisk chef Per Halldin har i skrivelse från den 12 mars lämnat förslag till svar. 

Av yttrandet framgår att kommunfullmäktige den 16 juni 2008, § 68, beslutade att 25 
procent av den mat som serveras av Kumla kommun år 2010 ska vara närproducerad 
och / eller ekologisk.  

Idén bakom medborgarförslaget, att kommunen ska satsa på ekologisk mathållning, 
förverkligas därmed, även om det inte är en fullskalig satsning. I viss utsträckning 
kommer således Kumla kommun att arbeta i linje med vad som gäller för S.M.A.R.T.-
metoden.  

Tekniska kontorets förslag är att fullmäktige antar yttrandet och att medborgarförslaget 
därmed är besvarat. 
Arbetsutskottets förslag 

Fullmäktige antar yttrandet och medborgarförslaget är därmed besvarat. 
 
Kommunstyrelsens förslag 

Enligt arbetsutskottet. 
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Kommunstyrelsen 2009-04-08 § 80 Dnr KS 2008/306 

Yttrande över Kenneth Haglunds medborgarförslag om ny plats för 
befintlig återvinningsstation i Åbytorp 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige remitterade den 20 oktober 2008, § 113, ett medborgarförslag från 
Kenneth Haglund om att flytta den befintliga återvinningsstationen i Åbytorp till ny 
plats. 

Kenneth Haglund föreslår att den befintliga återvinningsstationen i Åbytorp av 
trafiksäkerhetsskäl flyttas till markområdet mellan Mathisens skofabrik och fastigheten 
Sillagatan 6. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 november 2008, § 377, att ge 
tekniska kontoret i uppdrag att lämna förslag till yttrande. Yttrandet ska vara 
arbetsutskottet tillhanda inom 3 månader.  

Tekniska kontoret har i skrivelse från den 9 mars 2009 lämnat förslag till yttrande. 

Av yttrandet framgår att miljö- och byggnadsnämnden den 3 februari 2009, § 11, 
beslutade att tillfälligt bygglov för återvinningsstationen i Åbytorp kan beviljas om 
denna flyttas längre söderut från nuvarande position, dras in från gatan samt avskärmas 
med plank eller buskage. I dagsläget är återvinningsstationen placerad alldeles söder om 
korsningen Väg 534 / Sillagatan. 

En flytt av återvinningsstationen i enlighet med miljö- och byggnadsnämndens beslut 
innebär ändå att syftet bakom medborgarförslaget uppfylls. Detta eftersom 
återvinningsstationen efter flytten upphör att vara en trafikfara.  

Tekniska kontoret 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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Kommunstyrelsen 2009-04-08 § 81   Dnr KS 2008/475 

Yttrande över Myran Attas och Mohammed Abbas medborgarförslag 
om större lokal för Kumla boxarklubb 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige remitterade den 15 december, § 10, ett medborgarförslag från 
Myran Atta och Mohammed Abbas om önskemål om större lokal för boxning. Kultur- 
och fritidsnämnden har fått i uppdrag att yttra sig. 

Kultur och fritidsnämnden lämnade den 18 mars 2009 förslag till yttrande. 

Av yttrandet framgår bland annat att kultur- och fritidsnämnden är medveten om 
problemen och försöker hitta utvägar för föreningars problem med träningslokal. Kumla 
kommun kommer att bygga en ny simhall som står färdig om ca tre år. Det skapar 
förutsättningar för omflyttningar i Kumlahallen som med all säkerhet leder till nya 
lokaler med bättre förutsättningar. 
Arbetsutskottet 

Yrkanden 

Maria Haglund (M) och Torbjörn Ahlin (C) lämnar ett särskilt yttrande som bifogas 
protokollet. 
Arbetsutskottets förslag 
Kommunfullmäktige antar yttrandet och medborgarförslaget är därmed besvarat. 
Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt arbetsutskottet. 
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Kommunstyrelsen 2009-04-08 § 82  Dnr KS 2008/443 

Yttrande över Åke Teljås medborgarförslag om möjlighet till hjälp för 
pensionärer i kontakten med myndigheter 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige remitterade den 15 december, § 12, ett medborgarförslag från Åke 
Teljå om möjlighet till hjälp för pensionärer i kontakten med myndigheter. Kultur- och 
fritidsnämnden har fått i uppdrag att yttra sig. 

Kultur- och fritidsnämnden har den 18 mars 2009 lämnat ett förslag till yttrande. 

Av yttrandet framgår bland annat att äldre människor i Kumla redan idag har möjlighet 
att få sådan hjälp som Åke Teljå föreslår genom pensionärernas väntjänst. Väntjänsten 
har telefontid varje dag. Tjänsterna utförs på ideell bas och är gratis. Kumla kommun 
bidrar med medel till hyra och personal. Tre anställda inom kultur- och 
fritidsförvaltningen administrerar verksamheten och kan vara behjälpliga vid behov. 
Även Väntjänstens talesombud kan bistå i dessa frågor. Talesombuden kan också nås 
genom telefonjouren, deras hjälp är kostnadsfri. 

Information om Väntjänsten når alla pensionärer. I bostadsområdena anordnar 
Väntjänsten träffar varje månad med både underhållning och information samt ger 
regelbundet ut ett informationsblad.  

Via Väntjänsten kan man således redan få den hjälp som efterlyses i 
medborgarförslaget. 

Kultur- och fritidsnämndens 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. 
 



 12

 
Kommunstyrelsen 2009-04-08 § 83  Dnr KS 2008/469 

Yttrande över Karl och Gerda Johanssons medborgarförslag om 
bevarande av lägerområdet i Sannahed 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige remitterade den 15 december 2008, § 153, ett medborgarförslag 
från Karl och Gerda Johansson om att bevara lägerområdet i Sannahed. Kultur- och 
fritidsnämnden har fått i uppdrag att yttra sig. 

Kultur- och fritidsnämnden har den 18 mars 2009 lämnat förslag på yttrande. 

Av yttrandet framgår bland annat att kultur- och fritidsnämnden håller med makarna 
Johansson om att tätortsnära naturmark och dess förmåga att skapa både ro och 
stimulans är viktigt ur många aspekter som klimat, djurliv, historia och lek.  

Av yttrandet framgår också att det i Sannahed har bildats en grupp för att utveckla 
Sannahed Militär- och Friluftsmuseum. Gruppen representeras av kultur- och 
fritidsnämnd och förvaltning, Kumla hembygdsmuseum och hemvärnet. Gruppen har 
diskuterat frågan men anser att återskapande av lägerområdet i dagsläget ligger utanför 
deras arbetsområde. Parkavdelningen har vårdat området som naturmark. Träd har 
gallrats, sly har röjts och gräset på de öppna ytorna slås två gånger per säsong. Avsikten 
är att fortsätta för att behålla det nuvarande områdets karaktär som främjar en naturlig 
mångfald av insekter, fåglar m m. Det finns däremot inga planer på att skapa en 
parkmiljö i området. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige antar yttrandet och medborgarförslaget är därmed besvarat. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt arbetsutskottet. 
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Kommunstyrelsen 2009-04-08 § 84   Dnr KS 2008/461 

Yttrande över Annelie Carlssons medborgarförslag om 
cirkulationsplats (rondell) vid Stenevägen/Sörbyvägen 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige remitterade den 15 december 2008 ett medborgarförslag från 
Annelie Carlsson om cirkulationsplats (rondell) vid Stenevägen/Sörbyvägen. 

Tekniska kontoret har av kommunstyrelsens arbetsutskott, den 13 januari 2009, § 14, 
fått i uppdrag att lämna förslag till svar på medborgarförslaget.  

Annelie Carlsson förslår att en cirkulationsplats iordningställs i korsningen 
Stenevägen/Sörbyvägen samt att kommunen undersöker om den tunga lastbilstrafiken 
på Stenevägen kan stängas av och omdirigeras till SAKAB-vägen. 

Tekniska kontoret har den 23 mars 2009 lämnat förslag till svar på medborgarförslaget. 

Av yttrandet framgår att trafiksituationen i den aktuella korsningen kan utgöra en 
trafikfara och att det därför är lämpligt att korsningen på sikt byggs om till 
cirkulationsplats. I Kumla kommuns långsiktiga planering finns planer på en sådan 
ombyggnad. Kommunen har dock inte för avsikt att under de närmaste åren 
iordningställa en cirkulationsplats vid Stenevägen/Sörbyvägen då andra korsningar har 
tilldelats högre prioritet.  

Stenevägen är vidare att betrakta som genomfartsled och av betydelse för att 
lastbilstrafiken ska nå in till centrum, vilket innebär att det inte är möjligt att stänga av 
vägen för tung lastbilstrafik så som läget ser ut i dag.  

Tekniska kontoret föreslår att kommunfullmäktige antar yttrandet och att 
medborgarförslaget därmed är besvarat.  

Arbetsutskottets förslag 

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

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt arbetsutskottet. 
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Kommunstyrelsen 2009-04-08 § 85  Dnr KS 2008/523 

Yttrande över Ann-Christine Tungfelts och Lena Larssons 
medborgarförslag om förbud mot fyrverkerier 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige remitterade den 27 januari 2009 ett medborgarförslag från Ann-
Christine Tungfelt och Lena Larsson om allmänt förbud mot fyrverkerier och 
användandet av pyroteknisk utrustning inom kommunen. 

På arbetsutskottet den 3 februari 2009, § 43, fick kommundirektör Annika Hallberg i 
uppdrag att svara på medborgarförslaget. 

Annika Hallberg har den 23 februari 2009 inkommit med förslag till yttrande. 

Av yttrandet framgår bland annat att användandet av pyrotekniska varor regleras i 
ordningslagens 3 kap. 7 §.  Där framgår av pyrotekniska varor inte får användas utan 
tillstånd av polismyndigheten om användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens 
belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för skada på eller någon 
beaktansvärd olägenhet för person eller egendom.  

Av yttrandet framgår också att det tveklöst är så att både människor och djur kan fara 
illa av missbruk av pyroteknik och fyrverkerier. Det kan därför vara befogat att se över 
kommunens lokala ordningsföreskrifter, men en väsentlig del av problemet ligger inte i 
regelverkets utformning utan efterlevandet av detsamma. Det är upp till var och en att 
visa ett personligt ansvarstagande och ett gott omdöme vid hanteringen av fyrverkerier 
och pyroteknik. Allt annat hanterande är olagligt. Att ordningslagen följs är dock en 
polisiär fråga och ingenting som kommunen kan råda över.  

Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige antar yttrandet och medborgarförslaget 
är därmed besvarat.  
Kommunstyrelsen 

Förslag 

Linda Axäng (FP) föreslår att ett tillägg till svaret görs. Av tillägget bör det framgå att 
Kumla kommun avser att informera och uppmana medborgare att avfyra fyrverkerier 
under vissa begränsade tider. Informationen kan ske via annonser, hemsida och vid 
försäljningsställen. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige antar yttrandet med föreslaget tillägg och medborgarförslaget är 
därmed besvarat. 
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Kommunstyrelsen 2009-04-08 § 86   Dnr KS 2009/218 

Yttrande över Mats Gunnarssons motion om kommunala 
samåkningsparkeringar 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige remitterade den 25 februari 2008. § 22, en motion från Mats 
Gunnarsson (MP) om kommunala samåkningsparkeringar. 

Mats Gunnarsson (MP) anser att kommunen borde underlätta samåkning genom att 
anlägga särskilda samåkningsparkeringar. I motionen föreslår Mats Gunnarsson att 
kommunfullmäktige beslutar följande:  
1. Analysera lämpliga knutpunkter som till exempel Hardemo nära Statoilmacken,  
Ekeby och andra platser där vägar möts. Upprätta parkeringar med motorvärmaruttag 
som endast är aktiva vid minusgrader men som förbereds för framtida utveckling för 
laddning av elfordon.  
2. Om möjligt utrusta dessa parkeringar med enklare tak vilket ökar komfort och 
trafiksäkerhet. 
3. Undersök möjligheten att bygga ett enklare parkeringshus mitt emot hotellet bredvid 
järnvägsstationen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 4 mars 2008, § 98, att ge tekniska 
kontoret i uppdrag att lämna förslag till yttrande. Yttrandet ska vara arbetsutskottet 
tillhanda inom 3 månader. 

Tekniska kontoret har i skrivelse från den 24 mars lämnat förslag till yttrande. 

I yttrandet föreslås att en analys genomförs över var i kommunen det kan vara lämpligt 
att uppföra samåkningsparkeringar. I analysen kommer bland annat de i motionen 
beskrivna förslagen på lägen för samåkningsparkeringar att behandlas.  

I samband med den fortsatta centrumutvecklingen och ett utredningsuppdrag om 
stationsområdet kommer kommunen att arbeta vidare med frågan om hur 
parkeringsmöjligheterna i stadens centrala del ska förbättras. Vad som i motionen 
föreslås när det gäller parkeringshus blir en fråga att studera i den fortsatta planeringen. 

Tekniska kontoret föreslår att kommunfullmäktige antar yttrandet och att motionen 
därmed är besvarad. 
Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige antar yttrandet och motionen är därmed 
besvarad.  
Kommunstyrelsens förslag 

Enligt arbetsutskottet. 
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Kommunstyrelsen 2009-04-08 § 87 Dnr KS 2008/187 

Yttrande över Maria Haglunds m fl motion om etiska regler för 
kommunalt förtroendevalda i Kumla 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige remitterade den 25 februari 2008, § 23, en motion från Maria 
Haglund (M), Torbjörn Ahlin (C), Per Holm (KD), Linda Axäng (FP) och Mats 
Gunnarsson (MP) om etiska regler för kommunalt förtroendevalda. 

I motionen föreslår de att kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram förslag på etiska regler för det 
politiska arbetet i Kumla kommun, samt 

2. Förslag skickas på kort remis till de politiska partier som är representerade i 
fullmäktige, innan det slutliga förslaget läggs fram till kommunfullmäktige för 
antagande. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav i mars år 2008 de politiska partier som är 
representerade i kommunfullmäktige i uppdrag att ta fram förslag på etiska regler för 
det politiska arbetet i Kumla kommun och lämna de för sammanställning till 
kommunledningskontoret som sedan skulle lämna det slutliga förslaget till 
arbetsutskottet. 

Efter att partierna inkommit med svar har kommunledningskontoret den 25 mars 2009 
inkommit med förslag till yttrande. 

Av yttrandet framgår bland annat att den svenska representativa demokratin har 
utvecklats till att i huvudsak bygga på val av partier som väljer sina företrädare. Hur den 
enskilde sköter sitt uppdrag är något ytterst väljarna ges möjlighet att ta ställning till 
vart fjärde år. Primärt är det alltså de politiska partierna i sin helhet som står till svars 
för vad de gjort tidigare. Givetvis påverkas partiets förtroende av hur de enskilda 
politikerna agerar. Om en politiker tar sig förmåner kommer detta också avspegla sig på 
hur medborgarna agerar, det är därför viktigt att de förtroendevalda är medvetna om att 
de är viktiga förebilder i samhället. En politiker som står upp och försvarar en jämställd 
politik bidrar till ett mer jämställt samhälle och tvärtom. En politiker som ideligen begår 
lagbrott undergräver rättssystemet. 

Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen. 
Arbetsutskottet

Yrkanden 

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

Kommunfullmäktige avslår motionen. 



 17

 
Kommunstyrelsen 2009-04-08 § 87, forts   Dnr KS 2008/187 

Reservationer 

Torbjörn Ahlin (C) och Maria Haglund (M) reserverar sig till förmån för sitt bifallsyrkande. 
 
Kommunstyrelsen

Yrkanden 

Maria Haglund (M) yrkar bifall till motionen. 
Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Reservationer 

Torbjörn Ahlin (C), Maria Haglund (M), Linda Axäng (FP), Per Holm (KD) och               
Mats Hellgren (M) reserverar sig till förmån för Haglunds bifallsyrkande. 
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Kommunstyrelsen 2009-04-08 § 88 Dnr KS 2008/463 

Yttrande över Torbjörn Ahlins m fl motion om certifiering av 
avloppsslam  

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige remitterade den 15 december 2008 en motion från Torbjörn Ahlin 
(C), Per Holm (KD), Maria Haglund (M), Linda Axäng (FP) och Mats Gunnarsson 
(MP) om certifiering av avloppsslam. 

I motionen föreslår de att Kumla kommun inför certifiering av avloppsslammet vid 
kommunens reningsverk enligt REVAQ-metoden.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 13 januari 2009, § 15, gett kommundirektör 
Annika Hallberg i uppdrag att lämna förslag till svar på motionen. 

Kommundirektör Annika Hallberg har den 24 mars 2009 lämnat förslag till svar på 
motionen.  

Av yttrandet framgår att projektet ReVAQ startades med syfte att få fram slam som är 
av tillräckligt god kvalitet för att accepteras för användning i jordbruket. Svenskt vatten, 
en branschorganisation som ägs av de svenska VA-verken, har på uppdrag av sina 
medlemmar tagit fram ett certifieringssystem för slamhantering.  

Under år 2009 anordnar Svenskt vatten kurser om slamcertifiering. Tekniska kontoret 
deltog vid ett kurstillfälle den 19 mars - 20 mars.  

Tekniska kontoret föreslås få i uppdrag att arbeta vidare med frågan om certifiering av 
slamhanteringen och återkomma med uppgifter kring nödvändiga investeringar och 
driftkostnader. 
Förslag 

Tekniska kontoret föreslår att kommunfullmäktige antar yttrandet och att motionen 
därmed är besvarad. 
Arbetsutskottet 

Yrkanden 

Lennart Eriksson (S) yrkar att motionen ska anses besvarad. 

Torbjörn Ahlin (C) yrkar på att motionen bifalls. 
Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige antar yttrandet och motionen är därmed besvarad. 
Reservationer 

Torbjörn Ahlin (C) och Maria Haglund (M) reserverar sig till förmån för Ahlins 
bifallsyrkande. 
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Kommunstyrelsen 2009-04-08 § 88, forts Dnr KS 2008/463  
Kommunstyrelsen

Yrkanden 

Torbjörn Ahlin (C) yrkar bifall till motionen. 
Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige antar yttrandet och motionen är därmed besvarad. 

Reservationer 

Torbjörn Ahlin (C), Maria Haglund (M), Linda Axäng (FP), Per Holm (KD) och              
Mats Hellgren (M) reserverar sig till förmån för Ahlins bifallsyrkande. 
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Kommunstyrelsen 2009-04-08 § 89   Dnr KS 2009/279 

Årsredovisning för Kumla kommun för år 2008 

Ärendebeskrivning 

Kommunledningskontoret har överlämnat årsredovisning för Kumla kommun för år 
2008.  
 
Dan Aronsson redovisar förändringar som skett i årsredovisningen. 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet överlämnar till kommunstyrelsen att besluta om årsredovisningen med 
redovisade förändringar. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen. 
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Kommunstyrelsen 2009-04-08 § 90  Dnr KS 2009/271 

Personalekonomisk redovisning 2008 

Ärendebeskrivning 

Kommunledningskontoret har sammanställt personalekonomisk redovisning för år 
2008. 
 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet överlämnar till kommunstyrelsen att besluta om personalekonomisk 
redovisning för år 2008. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige godkänner personalekonomisk redovisning för år 2008. 
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Kommunstyrelsen 2009-04-08 § 91  Dnr KS 2009/295 

Kallelse till årsstämma med Kumla Fastighets AB samt årsredovisning 
och revisionsberättelse 

Ärendebeskrivning 

Kumla Fastighets AB har den 25 mars 2009 inkommit med kallelse till årsstämma samt 
årsredovisning och revisionsberättelse för år 2008. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för att ge direktiv för 
kommunens ombud. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning och revisionsberättelse. 
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Kommunstyrelsen 2009-04-08 § 92 Dnr KS 2009/290 

Ändring av bolagsnamn till Kumla Fastigheter AB 

Ärendebeskrivning 

VD för Kumla Fastighets AB Thage Arvidsson har den 24 mars 2009 inkommit med 
förslag till ändring av bolagsnamn. 

Vid Kumla kommun Fastighets AB den 11 mars 2009 godkändes ett av VD framlagt 
förslag till ändring av bolagets logotyp och en justering av bolagets namn från Kumla 
Fastighets AB till Kumla Fastigheter AB. 

Förslag 

Kumla Fastighets AB:s föreslår att kommunfullmäktige godkänner ändringen av 
bolagets namn till Kumla Fastigheter AB. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige godkänner ändringen av bolagets namn till Kumla Fastigheter AB.

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt arbetsutskottet. 
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Kommunstyrelsen 2009-04-08 § 93 Dnr KS 2009/296 

Kallelse till årsstämma med Trakaj AB samt årsredovisning och 
revisionsberättelse 

Ärendebeskrivning 

Trakaj AB har den 25 mars 2009 inkommit med kallelse till årsstämma samt 
årsredovisning och revisionsberättelse för år 2008. 

Arbetsutskottets beslut 

Överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för att ge direktiv för 
kommunens ombud. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning och revisionsberättelse. 
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Kommunstyrelsen 2009-04-08 § 94 Dnr KS 2009/297 

Kallelse till årsstämma med Kumla Bostäder samt årsredovisning och 
revisionsberättelse 

Ärendebeskrivning 

Kumla Bostäder har den 25 mars 2009 inkommit med kallelse till årsstämma samt 
årsredovisning och revisionsberättelse för år 2008. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för att ge direktiv för 
kommunens ombud. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning och revisionsberättelse. 
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Kommunstyrelsen 2009-04-08 § 95  Dnr KS 2009/294 

Kallelse till årsstämma med Stadsnät i Kumla AB samt årsredovisning 
och revisionsberättelse 

Ärendebeskrivning 

Stadsnät i Kumla AB har den 25 mars 2009 inkommit med kallelse till årsstämma samt 
årsredovisning och revisionsberättelse för år 2008. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för att ge direktiv för 
kommunens ombud. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning och revisionsberättelse. 
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Kommunstyrelsen 2009-04-08 §  96 Dnr KS 2009/259 

Årsredovisning och revisionsberättelse för Nerikes Brandkår 2008  

Ärendebeskrivning 

Nerikes brandkår har överlämnat årsredovisning och revisionsberättelse för år 2008. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen godkänner Nerikes brandkårs årsredovisning och revisionsberättelse 
för år 2008. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning och revisionsberättelse. 
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Kommunstyrelsen 2009-04-08 § 97  Dnr KS 2009/288 

Årsredovisning för Stiftelsen Nygårdshemmet 

Ärendebeskrivning 

Stiftelsen Nygårdshemmet har den 20 mars 2009 inkommit med årsredovisning för år 
2008. 

Förslag 

Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen 
och revisionsberättelsen för år 2008. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen och revisionsberättelsen för år 2008. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt arbetsutskottet. 
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Kommunstyrelsen 2009-04-08 § 98    Dnr KS 2009/261 

Revidering av regler för borgerlig begravning i Kumla kommun 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige antog de nu gällande reglerna för borgerlig begravning den 13 
maj 1980, § 77 med justeringar av beloppsnivåerna 1997 och 2003. 

Reglerna kom till efter en motion från Sven-Ove Cederstrand.  
Sedan dess har staten och Svenska kyrkan skilts från varandra och vissa justeringar i 
reglerverket har skett. Administrativ chef Hans Boskär föreslår efter en träff där; 
begravningsombudet Lennart Eriksson, begravningsofficiant Sölve Persson, 1 
representant vardera för Kumlas begravningsbyråer Fonus och Götmars samt 
kommundirektören att vissa delar ur det nu gällande beslutet tas bort. Som exempel på 
något som blivit inaktuellt är regeln för transport något som ingår i 
begravningsavgiften och som församlingen får ersättning. Det är alltså inte aktuellt att 
kommunen behöver bekosta denna del.  

Vidare föreslås att konstnärlig medverkan och utsmyckning utgår då detta är ett 
ensidigt gynnade av de endast betalar begravningsavgift i förhållande till som även 
betalar en församlingsavgift. 

Revideringen innebär att en högre ersättning ges till den som är officiant mot bakgrund 
av att det krävs rätt omfattande förberedelser och genomförande vilket motsvarar ca 
1,5-2 dagars arbete. 

Vid träffen fördes en diskussion om att låta föreståndare för respektive ovanstående 
begravningsbyråer utse kommunala officianter som ges samma ersättning från 
kommunen som de av kommunfullmäktige utsedda officanten/-erna.  
I detta skede föreslår kommunledningskontoret istället att de politiska partierna ges 
möjlighet att nominera 2 personer till de vakanta platserna vilket skulle innebär en 
fördelning av önskade uppdragen. 

Kommunledningskontorets förslag är att kommunfullmäktige antar förslaget till 
reviderade regler för borgerlig begravning. 
Arbetsutskottets förslag 

Enligt kommunledningskontorets förslag. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt arbetsutskottet. 
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Kommunstyrelsen 2009-04-08 § 99 Dnr KS 2009/227 

Återrapportering av uppdrag om att ansöka om tillstånd för Kumla 
kommun att få utfärda id-kort till allmänheten 

Ärendebeskrivning 

Kommunledningskontoret har av kommunfullmäktige den 26 februari 2007, § 15, fått i 
uppdrag att hos certifieringsorganet Det Norske Veritas Certification AB (DNV) 
ansöka om tillstånd för Kumla kommun att få utfärda id-handlingar till de 
kommuninvånare som inte kan få dessa handlingar på annat sätt. 

Kommunledningskontoret har den 18 mars 2009 lämnat en återrapportering av 
uppdraget. 

Av skrivelsen framgår bland annat att för att få utfärda SIS-märkta ID-kort krävs ett 
särskilt tillstånd från DNV som kan bevilja tillstånd efter hörande av 
certifieringskommittén. Certifieringskommittén består av bland annat 
Finansinspektionen, Polisstyrelsen, Posten AB och Bankföreningen.  
På särskild blankett kan Kumla kommun ansöka hos DNV om tillstånd att få utfärda 
id-kort till allmänheten. Vid en ansökan måste bland annat bifogas uppgifter om hur 
kommunen avser säkerställa att den nödvändiga kompetensen finns att tillgå. Någon 
aktör som i nuläget utfärdar id-handlingar måste därmed utbilda en 
handläggare/registeransvarig respektive en säkerhetsansvarig vid Kumla kommun om 
hur god intern kontroll och säkerhet ska kunna garanteras. 

Uppdraget har hittills inte kunnat utföras beroende på den svårighet som är förenad 
med att uppfylla de krav som DNV ställer på utfärdare.  

Av skrivelsen framgår också att Regeringen har gett Skatteverket i uppdrag att ta fram 
ett id-kort för personer som är folkbokförda i Sverige och som på ett säkert sätt kan 
styrka sin identitet. Personer som inte är svenska medborgare men som har svenskt 
personnummer kommer från och med den 1 juni 2009 att kunna ansöka om id-kort hos 
Skatteverket. 

Skatteverket arbetar för närvarande med att skapa rutiner kring hur hanteringen av 
ansökningar ska gå till. I dagsläget är det därför omöjligt att säga om regelverket kring 
det nya id-kortet kommer att innebära en förändring jämfört med nuläget eller inte. 

Kommunledningskontoret föreslår att uppdraget från fullmäktige ska anses som 
slutfört med anledning av att Skatteverket ska utfärda ett id-kort utifrån nya regler, 
vilket innebär att omständigheterna har förändrats sedan fullmäktige beslutade om 
uppdraget. 
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Kommunstyrelsen 2009-04-08 § 99 , forts   

 
Om regeringens uppdrag till Skatteverket inte resulterar i en annan praxis vid 
utfärdande av id-handlingar än vad som är fallet i dagsläget bör dock Kumla kommun 
arbeta vidare med den i fullmäktigeuppdraget aktuella frågan. 
Arbetsutskottet 

Yrkanden 

Lennart Eriksson (S) anser att medborgarna i Kumla kommun inte ska behöva åka till 
Hallsberg för att ansöka om id-handlingar. 

Eriksson föreslår att Kumla kommun ska jobba vidare på att ansöka om tillstånd att få 
utfärda id-handlingar till de kommuninvånare som inte kan få dessa handlingar på 
annat sätt. 
Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige antar yttrandet med föreslagna ändringar. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt arbetsutskottet. 
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Kommunstyrelsen 2009-04-08 § 100  Dnr KS 2009/247 

Förslag till borttagande av högkostnadsskydd vid familjerådgivning 

Ärendebeskrivning 

Regionförbundet i Örebro har den 5 mars 2009 inkommit med förslag till borttagande 
av högkostnadsskydd vid familjerådgivning. 

Av förslaget framgår att Örebro läns landsting sedan 1995 bedriver familjerådgivning 
på uppdrag av länets samtliga kommuner. 

En besöksavgift på 150 kronor tas ut för besök vid familjerådgivning. Ett 
högkostnadsskydd inträder efter 10 besök.  

Regionförbundet föreslår nu att högkostnadsskyddet tas bort och att pengarna används 
till resursförstärkning. Besöksavgiften på 150 kronor per besök föreslås vara kvar. 

Regionförbundet föreslår att kommunfullmäktige antar familjerådgivningens förslag 
till avgiftsförändring vilket innebär att nu gällande högkostnadsskydd avskaffas och att 
besöksavgiften på 150 kronor per besök bibehålles. 
Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige antar familjerådgivningens förslag till avgiftsförändring vilket 
innebär att nu gällande högkostnadsskydd avskaffas och att besöksavgiften på 150 
kronor per besök bibehålles. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt arbetsutskottet. 
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Kommunstyrelsen 2009-04-08 § 101 Dnr KS 2009/ 

Försäljning av del av fastigheten Kumla Sånnersta 4:9 (Kumla 
Sånnersta 4:2) 

Ärendebeskrivning 

Köpekontrakt har upprättats där Kumla kommun säljer del av fastigheten Kumla 
Sånnersta 4::9 (under pågående fastighetsreglering från _Kumla Sånnersta 4:2). 
Fastighetens areal utgör ca 24 000 kvm och är bebyggd med ett bostadshus samt 
ekonomibyggnader. 

Köpesumman är 2 350 000 kr. 

Köpekontrakt gäller under förutsättning att det godkänns av kommunfullmäktige. 

Förslag 

Näringslivsdirektören föreslår att kommunfullmäktige godkänner köpekontraktet 
gällande försäljning av del av fastigheten Kumla Sånnersta 4:9, samt budgeterar en 
inkomst om 2 350 000 kronor i investeringsbudgeten för kommunfullmäktige för 
ovanstående fastighetsköp. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige godkänner köpekontraktet gällande försäljning av del av 
fastigheten Kumla Sånnersta 4:9, samt budgeterar en inkomst om 2 350 000 kronor i 
investeringsbudgeten för kommunfullmäktige för ovanstående fastighetsköp. 

Kommunstyrelsens förslag 
Enligt arbetsutskottet. 
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Kommunstyrelsen 2009-04-08 § 102 Dnr KS 2009/299 

Försäljning av Kvarntorps bostadsområde 

Ärendebeskrivning 

Kommunen har följt Kvarntorps bostadsområde under flera decennier och har vid 
flertalet tillfällen fått förfrågan om att förvärva större delen av ingående fastigheter. 
Under senare delen av 1990-talet och början av 2000-talet har dock samhället haft en 
nedåtgående utveckling med flertalet vakanser och dåligt underhåll som följd. Under 
sommaren 2006 utnyttjade Kumla kommun sin förköpsrätt angående flertalet 
bostadsfastigheter i Kvarntorps bostadsområdet. och köpte fastigheterna Kvarntorp 
2:1, 2:3, 2:5, 3:4, 3:5 och 3:6 in via förköp den 30 april 2007 för 3 970 000 kr. 

Sedan kommunen övertog fastigheterna våren 2007 har en större upprustning skett i 
området. Elva hyreshus har rivits. Då kommun nu har gjort de väsentligaste 
investeringarna i området och inte har för avsikt att vara en långsiktigt ägare och 
förvaltare av bostadsfastigheter har man tecknat avtal för försäljning av 
bostadsfastigheterna. Större delen av marken med tillhörande byggrätter kommer även 
fortsättningsvis vara i kommunal ägo och man har som mål att fortsätta utveckla 
området i en positiv riktning. 

Avtal har upprättats där Kumla kommun nu säljer fastigheterna Kumla Kvarntorp 2:3, 
2:5, 3:4-6 samt del av Kumla Kvartorp 2:1 i tre olika delar till Perema AB till en total 
köpesumma om 4 500 000 kr. På fastigheterna finns tio hyreshus för bostadsändamål, 
en byggnad med både lokal och bostäder samt en pelletspanna. 
Förslag 

Näringslivsdirektören och fastighetschefen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar  

1. Godkänna avtalet gällande försäljning av Kvarntorps bostadsområdet, och  
2.  I investeringsbudgeten för kommunfullmäktige budgetera en inkomst om 4 500 000 
kr för ovanstående försäljning, samt  
3. uppdra åt näringslivsdirektören att teckna respektive kontrakt. 

Arbetsutskottets förslag  
Kommunfullmäktige godkänner näringslivsdirektörens och fastighetschefens förslag. 

Kommunstyrelsens förslag  
Enligt arbetsutskottet. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-04-08 § 103   Dnr KS 2009/306 

Låneram för 2009 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunens finanspolicy skall kommunfullmäktige besluta om storleken av den 
långfristiga nyupplåning som skall gälla för budgetåret. Enligt samma policy har 
ekonomichefen rätt att ta upp investeringskrediter inom denna låneram. 

I samband med att 2009 års budget antogs, så förutsågs inget upplåningsbehov 2009 
däremot planerades för en upplåning 2010-2011. De ekonomiska förutsättningarna har 
efter budgetbeslutet försämrats, vilket resulterat i att de kan bli aktuellt att ta upp lån 
redan under innevarande år. Det kan också finnas skäl till att vid en marknadsmässigt 
lämplig tidpunkt tidigarelägga upptagande av lån som inte omgående behövs för att 
finansiera beslutade investeringar (förfinansiering). 

Mot bakgrund av ovanstående föreslås att kommunfullmäktige fastställer en låneram på 
maximalt 75 mkr under 2009. 

Förslag 

Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige fastställer en låneram på 
maximalt 75 mkr under 2009. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige fastställer en låneram på maximalt 75 mkr under 2009. 

Kommunstyrelsen 

Yrkande 

Maria Haglund (M), Torbjörn Ahlin (C), Linda Axäng (FP), Per Holm (KD) och              
Mats Hellgren (M) lämnar ett särskilt yttrande som bifogas protokollet. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt arbetsutskottet. 
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Kommunstyrelsen 2009-04-08 § 104 Dnr KS 2009/223 

Revidering av attestreglemente 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige antog det nu gällande attestreglementet den 16 oktober 2006, § 
107. Den senaste förändringen gjordes i samband med att Kumla kommun införde 
elektronisk hantering av leverantörsfakturor. 

För att underlätta hanteringen föreslår ekonomichef Johan Hultgren och administrativ 
chef Hans Boskär att kommunfullmäktige antar reviderat förslag till attestreglemente 
daterat den 20 februari 2009.  

Revideringen innebär att kravet om att utse granskningsattestanter för internfakturor 
tas bort. Vidare föreslås ett förtydligande om att antagen attestförteckning gäller för 
hela mandatperioden och att en möjlighet för nämnd att delegera beslut om att 
utse/förändra beslutsattestanter till förvaltningschef, vilket sedan ska anmälas till 
nämnden. I och med denna förändring behöver inte nämnd besluta om en förändrad 
attestförteckning då chef beslutar om en förändring av ansvar inom 
arbetsorganisationen. 
Förslag 

Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till reviderat 
reglemente. 

Arbetsutskottets förslag  
Kommunfullmäktige godkänner förslaget till reviderat attestreglemente. 

Kommunstyrelsen förslag  
Enligt arbetsutskottet. 
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Kommunstyrelsen 2009-04-08 § 105 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. 

Kommunstyrelsen beslut  
Kommunstyrelsen godkänner månadsrapporterna. 
 
 
_____ 
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Kommunstyrelsen 2009-04-08 § 106 Dnr KS 2009/315 

Förslag till kostnadsreduceringar för kommunstyrelsens budget 2009 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har beslutat att det justerade resultatet år 2008 för 
kommunledning / kommunledningskontoret ska överföras till år 2009. Det justerade 
resultatet uppgår till -332,9 tkr. I det ligger ett överskott på 353,2 tkr gällande 
revisorerna som bör ombudgeteras, bland annat för att finansiera arvodeshöjningar.  
Det innebär att den övriga verksamheten måste vidta kostnadssänkande åtgärder på 
686,1 tkr. 

Kommundirektör Annika Hallberg och ekonomichef Johan Hultgren lämnar i skrivelse 
från den 19 mars 2009 förslag till kostnadsreduceringar. 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunstyrelsen godkänner kommunledningskontorets förslag till 
kostnadsreduceringar. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner kommunledningskontorets förslag till 
kostnadsreduceringar. 
 
_____ 

Expediering 
Kommundirektör Annika Hallberg  
Ekonomichef Johan Hultgren 
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Kommunstyrelsen 2009-04-08 § 107 Dnr KS 2009/284 

Årsredovisning VA-verksamheten 2008 

Ärendebeskrivning 

Kommunledningskontoret har överlämnat årsredovisning för VA-verksamheten år 
2008. 
 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet överlämnar till kommunstyrelsen att besluta om årsredovisningen för 
VA-verksamheten år 2008. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner årsredovisningen. 

_____ 
 
Expediering 

Tekniska kontoret 
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Kommunstyrelsen 2009-04-08 § 108   Dnr KS 2009/248 

Förslag om portföljförvaltning av el 

Ärendebeskrivning 

Tekniska kontoret har den 6 mars 2009 lämnat förslag om portföljförvaltning av el. 

I dagsläget bevakar Tekniska Kontoret inköpen av el från Eon. Detta gäller all el som 
används inom kommunen, Kumla Bostäder AB samt Kumla Fastighets AB. Totalt 
förbrukas ca 28 GWh (28.000.000 kWh). 

I grunden har vi ett rörligt el-pris och vid tillfällen när priserna bedöms förmånliga 
binds priset uppdelat i tredjedelar av de kommande åren.   

I och med att vi är en stor förbrukare av el gör att varje öre ger stort utslag på 
kommunens och företagens ekonomi är det viktigt att sköta detta mer professionellt än 
att gå på magkänsla. Det är därför tekniska kontorets uppfattning att dessa affärer ska 
skötas genom att konsultera någon rådgivare. 

Tekniska kontoret har under de senaste månaderna varit i kontakt med några 
intressenter som kan hjälpa oss med detta. Det intressantaste företaget heter NUS 
Consulting Group som är en finansiell konsult inom områdena energi, industrigas och 
VA. Företaget har ingen koppling till någon energiproducent eller nätägare. 

Vi har varit i kontakt med ett par referenser (Skinnskattebergs kommun och 
GnestaBostäder) som båda varit mycket nöjda med rådgivningen de fått. 

Tekniska kontorets bedömning är att upplägget är så intressant att det är det skulle vara 
värt att prova under en treårsperiod. Till en förhållandevis liten kostnad får vi 
möjligheten att göra bättre inköp av el. 

Tekniska kontoret föreslår att 

1. tekniska kontoret ges uppdraget att teckna avtal med NUS Consulting Group 
under en treårsperiod. 

2. årsavgiften fördelas mellan förbrukarna baserat på el-förbrukningen. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen godkänner tekniska kontorets förslag att 
1. tekniska kontoret ges uppdraget att teckna avtal med NUS Consulting Group 

under en treårsperiod. 
2. årsavgiften fördelas mellan förbrukarna baserat på el-förbrukningen. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner tekniska kontorets förslag att 
1. tekniska kontoret ges uppdraget att teckna avtal med NUS Consulting Group 

under en treårsperiod. 
2. årsavgiften fördelas mellan förbrukarna baserat på el-förbrukningen. 
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Kommunstyrelsen 2009-04-08 § 108, forts Dnr KS 2009/248  

_____ 

Expediering 

Tekniska kontoret 
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Kommunstyrelsen 2009-04-08 § 109  Dnr KS 2009/240 

Kvalitetsredovisning 2008 för Vuxenutbildningen i Kumla 

Ärendebeskrivning 

Gymnasiechef Rolf Östman presenterar förslag till Kvalitetsredovisning för 2008 för 
vuxenutbildningen i Kumla. 

Gymnasieutskottet 

Yrkanden 
Katarina Hansson (S) föreslår att texten under rubriken Resultat, underrubriken 
Utvecklingsåtgärder kompletteras med en skrivning om att se över möjligheten för 
vuxenutbildningens elever att studera även på tider som ligger utanför det föreslagna 
läs- och arbetsåret. 

Gymnasieutskottets förslag 
Gymnasieutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget med Katarina 
Hanssons tilläggsförslag. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget med Katarina Hanssons (S) tilläggsförslag. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget med Katarina Hanssons (S) tilläggsförslag. 
 
_____ 

Expediering 
Gymnasiechef Rolf Östman 
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Kommunstyrelsen 2009-04-08 § 110 Dnr KS 2009/268 

Beslut om eventuell justering av organisation på John 
Norlandergymnasiet 

Ärendebeskrivning 

Inför intagningskansliets behandling av de preliminära ansökningarna till läsåret 
2009/2010 ska gymnasieutskottet fatta beslut om eventuella justeringar av antalet 
platser och program på John Norlandergymnasiet. 
 
På gymnasieutskottet den 9 mars 2009 presenterade gymnasiechef Rolf Östman förslag 
till justering av antalet platser och program på John Norlandergymnasiet. 
 
Gymnasieutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt förslag till justering av 
antalet platser och program på John Norlandergymnasiet. 
 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar enligt förslag till justering av antalet platser och program 
på John Norlandergymnasiet. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar enligt förslag till justering av antalet platser och program 
på John Norlandergymnasiet. 
 
 
_____ 

Expediering 
Gymnasiechef Rolf Östman 
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Kommunstyrelsen 2009-04-08 § 111  Dnr KS 2009/269 

Inrättande av ytterligare inriktningar på byggprogrammet John 
Norlandergymnasiet 

Ärendebeskrivning 

Gymnasieutskottet har vid tidigare sammanträden diskuterat möjligheten till ytterligare 
inriktningar på Byggprogrammet. Beslut om detta erfordras inför kommande 
omvalsperiod. 

På gymnasieutskottet den 9 mars 2009 föreslog gymnasiechef Rolf Östman att 
gymnasieutskottet beslutar att inrätta inriktningen anläggning inom de 16 platserna på 
byggprogrammet.  

Gymnasieutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att inrätta inriktningen 
anläggning inom de 16 platserna på byggprogrammet. 
Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att inrätta inriktningen anläggning inom de 16 platserna på 
byggprogrammet.  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att inrätta inriktningen anläggning inom de 16 platserna på 
byggprogrammet.  
 
_____ 

Expediering 
Gymnasiechef Rolf Östman 
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Kommunstyrelsen 2009-04-08 § 112 Dnr KS 2009/270 

Inrättande av lokala kurser på John Norlandergymnasiet 

Ärendebeskrivning 

Inom gymnasieskolan finns möjlighet att anordna lokala kursplaner inom befintliga 
ämnen. 
 
På gymnasieutskottet den 9 mars 2009 föreslog gymnasiechef Rolf Östman att 
gymnasieutskottet beslutar att inrätta de lokala kurserna Elevdemokrati, 50 poäng, 
samt Internationella kontakter, 50 poäng, med tillhörande kursplaner. 
 
Gymnasieutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar inrätta de lokala kurserna 
Elevdemokrati, 50 poäng, samt Internationella kontakter, 50 poäng, med tillhörande 
kursplaner. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar inrätta de lokala kurserna Elevdemokrati, 50 poäng, samt 
Internationella kontakter, 50 poäng, med tillhörande kursplaner. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar inrätta de lokala kurserna Elevdemokrati, 50 poäng, samt 
Internationella kontakter, 50 poäng, med tillhörande kursplaner. 
_____ 

Expediering 
Gymnasiechef Rolf Östman 



 46

 
Kommunstyrelsen 2009-04-08 § 113  Dnr KS 2009/291 

Tillsättande av socialchef 

Ärendebeskrivning 

Kommundirektör Annika Hallberg har den 24 mars 2009 inkommit med en skrivelse om 
tillsättande av socialchef vid socialförvaltningen. 

Av skrivelsen framgår att ny socialchef måste rekryteras då nuvarande socialchef går i 
pension till sommaren 2009. Ställföreträdande socialchef är förvaltningsekonom 
Catarina Carlsson, socialförvaltningen. Catarina har varit anställd i Kumla kommun 
sedan 1999-02-01 och arbetat på socialförvaltningen sedan 2002-03-01 och känner 
således till socialförvaltningens verksamheter mycket väl. Catarina har deltagit i en 
chefsutbildning för framtida chefer med goda vitsord. 

Kommundirektören föreslår att Catarina Carlsson, förordnas som socialchef med 
tillträde enligt överenskommelse. 

Förhandlingar om tillsättningen enligt 11 § MBL med de fackliga företrädarna har 
genomförts, vilket resulterade i att parterna förklarade sig oeniga. 

De fackliga representanterna anser att tjänsten ska tillsättas först efter extern 
annonsering, för att se vad en extern annonsering kan ge i form av sökanden till 
tjänsten. De anser också att det skulle ge Catarina ett starkare mandat att ha fått tjänsten 
i konkurrens med andra. 

Förslag 

Kommundirektören föreslår att kommunstyrelsen beslutar förordna Catarina Carlsson 
som socialchef med tillträde enligt överenskommelse. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att förordna Catarina Carlsson som socialchef med tillträde 
enligt överenskommelse. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enhälligt att förordna Catarina Carlsson som socialchef med 
tillträde enligt överenskommelse. 

 

_____ 

Expediering 
Kommundirektör Annika Hallberg 

Catarina Carlsson 
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Kommunstyrelsen 2009-04-08 § 114  Dnr KS 2009/307 

Överförmyndarverksamheten i Sydnärkes kommuner 

Ärendebeskrivning 

Sydnärkegruppen beslutade den 6 december 2006 att ge kommuncheferna i uppdrag att 
utreda möjligheterna till samarbete med varandra inom överförmyndarverksamheten 
och att särskilt undersöka de långsiktiga samverkansmöjligheterna. 

Sydnärkegruppen beslutade vidare den 14 februari 2007 att ge Sydnärkegruppens 
dåvarande sekreterare Göran Mattsson i uppdrag att ta upp frågan om de långsiktiga 
samverkansmöjligheterna vid kommande möten med överförmyndarna i länet. 

Ärendet har under år 2007 och 2008 varit uppe till diskussion vid såväl möten med 
överförmyndarna i Örebro län som med överförmyndarna i de fem kommunerna i 
Sydnärke. 

Vid Sydnärkegruppens möte den 3 december 2008 fick kommuncheferna i uppdrag att 
utreda ståndpunkten i frågan i sin kommun. 

Kumla kommun meddelade då att man är positivt inställd men ännu inte tagit någon 
slutlig ställning i frågan. 

Sydnärkegruppen beslutade vid mötet den 3 december 2008 att skicka tillbaka ärendet 
till kommuncheferna för ytterligare beredning. 

Förslag till ställningstagande i frågan  

Kumla kommun ställer sig positivt till en sammanslagning av 
överförmyndarverksamheten i Sydnärke med ett gemensamt kansli.  

Verksamheten är ständigt växande med fler och fler ansökningar om godmanskap och 
förvaltarskap. Det föreligger dessutom förslag till lagändringar som kommer att flytta 
stora delar av tingsrättens utredningsskyldighet i dessa ärenden till överförmyndarna. 
Det är då av vikt att stå redo, både personal- och kompetensmässigt, att möta dessa 
förändringar.  

Kumla kommun anser dock att samverkan inte ska omfatta en gemensam nämnd utan 
att behålla överförmyndarna i respektive kommun enligt Göran Mattssons förslag. 

Kumla kommun vill vidare att vår befintliga personal som idag arbetar med 
överförmyndarfrågorna blir kvar i Kumla.  

Förslag 

Kommundirektören föreslår att kommunstyrelsen bifaller ställningstagandet i frågan. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen bifaller ställningstagandet i frågan. 
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Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen bifaller ställningstagandet i frågan. 
 
_____ 
 

Expediering 
Kommunledningskontoret 
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Kommunstyrelsen 2009-04-08 § 115 Dnr KS 2009/300 

Tillfälligt farthinder - blomlådor på bostadsgator 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 12 juni 2001, § 197, att farthinder i form av 
blomlådor får ställas ut på lokalgator i bostadsområden om de boende åtar sig skötseln. 
Nya gupp ska inte anläggas och blomlådorna kan fylla en hastighetsdämpande 
funktion på gator där utformningen inbjuder till höga hastigheter. Under de år försöket 
har pågått har det fungerat bra på vissa gator och mindre bra på andra gator. Idag har 
fastighetsägare vid 7 gator avtal med kommunen. 

Tekniska kontoret anser att hanteringen av blomlådorna har blivit för kostsam och 
omfattande och att det är lämpligt att föreslå ändrade rutinerna.  

Tekniska kontoret föreslår att kommunstyrelsen 

1. Antar riktlinjer för Blomlådeprojektet enligt tekniska kontorets förslag 

2. Uppdra åt arbetsledare/biträdande arbetsledare för gator och ledningar med 
planeringsingenjör som ersättare att besluta om blomlådornas placering. 
Förslag 

Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen antar tekniska kontorets 
förslag till riktlinjer för Blomlådor som farthinder. 

Arbetsutskottets förslag  
Kommunstyrelsen antar tekniska kontorets förslag till riktlinjer för blomlådor som 
farthinder. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar tekniska kontorets förslag till riktlinjer för blomlådor som 
farthinder. 
 
 
_____ 

Expediering 
Tekniska kontoret 
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Kommunstyrelsen 2009-04-08 § 116   Dnr KS 2009/289 

Ansökan om permanent serveringstillstånd för Stationshotellet i T-län 
AB 

Ärendebeskrivning 

Alkoholhandläggare Patrik Germer har den 24 mars 2009 inkommit med en ansökan om 
permanent serveringstillstånd för Stationshotellet i T-län AB. 

Förslag 

Alkoholhandläggaren föreslår att 

1. Kommunstyrelsen meddelar Stationshotellet AB serveringstillstånd i enlighet 
med ansökan. 

2. Serveringstiderna inomhus bestäms till 11:00-02:00 alla dagar 
3. Serveringstiderna utomhus bestäms till klockan 11:00-24:00 alla dagar 

Arbetsutskottets förslag 

1. Kommunstyrelsen meddelar Stationshotellet AB serveringstillstånd i enlighet 
med ansökan. 

2. Serveringstiderna inomhus bestäms till 11:00-02:00 alla dagar 
3. Serveringstiderna utomhus bestäms till klockan 11:00-24:00 alla dagar 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen meddelar Stationshotellet AB serveringstillstånd i 

enlighet med ansökan. 
2. Serveringstiderna inomhus bestäms till 11:00-02:00 alla dagar 
3. Serveringstiderna utomhus bestäms till klockan 11:00-24:00 alla dagar 

 
_____ 

Expediering 

Alkoholhandläggare Patrik Germer 
Stationshotellet AB 
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Kommunstyrelsen 2009-04-08 § 117   Dnr KS 2009/321 

Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag 

Ärendebeskrivning 
Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige i Kumla, ska kommunstyrelsen varje år 
vid fullmäktiges ordinarie sammanträde i april och oktober redovisa de motioner och 
medborgarförslag som inte beretts färdigt. 
 
Kommunledningskontoret har den 5 april 2009 upprättat redovisning gällande 
motioner och medborgarförslag som fortfarande är under beredning. 
 
Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
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Kommunstyrelsen 2009-04-08 § 118   

Information om regional biogassatsning 

Ärendebeskrivning 
Peter Åslund, Regionförbundet Örebro och Sven-Göran Sjöholm, Swedish Biogas 
informerar om regional biogassatsning 
 
 
_____ 
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	Teknisk chef Per Halldin har i skrivelse från den 12 mars lämnat förslag till svar.
	Av yttrandet framgår att kommunfullmäktige den 16 juni 2008, § 68, beslutade att 25 procent av den mat som serveras av Kumla kommun år 2010 ska vara närproducerad och / eller ekologisk. 
	Idén bakom medborgarförslaget, att kommunen ska satsa på ekologisk mathållning, förverkligas därmed, även om det inte är en fullskalig satsning. I viss utsträckning kommer således Kumla kommun att arbeta i linje med vad som gäller för S.M.A.R.T.-metoden. 
	Tekniska kontorets förslag är att fullmäktige antar yttrandet och att medborgarförslaget därmed är besvarat.
	Fullmäktige antar yttrandet och medborgarförslaget är därmed besvarat. 
	Kommunstyrelsens förslag
	Enligt arbetsutskottet.
	 
	Kommunstyrelsen
	2009-04-08
	§ 80
	Dnr KS 2008/306
	Kommunfullmäktige remitterade den 20 oktober 2008, § 113, ett medborgarförslag från Kenneth Haglund om att flytta den befintliga återvinningsstationen i Åbytorp till ny plats.
	Kenneth Haglund föreslår att den befintliga återvinningsstationen i Åbytorp av trafiksäkerhetsskäl flyttas till markområdet mellan Mathisens skofabrik och fastigheten Sillagatan 6.
	Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 november 2008, § 377, att ge tekniska kontoret i uppdrag att lämna förslag till yttrande. Yttrandet ska vara arbetsutskottet tillhanda inom 3 månader. 
	Tekniska kontoret har i skrivelse från den 9 mars 2009 lämnat förslag till yttrande.
	Av yttrandet framgår att miljö- och byggnadsnämnden den 3 februari 2009, § 11, beslutade att tillfälligt bygglov för återvinningsstationen i Åbytorp kan beviljas om denna flyttas längre söderut från nuvarande position, dras in från gatan samt avskärmas med plank eller buskage. I dagsläget är återvinningsstationen placerad alldeles söder om korsningen Väg 534 / Sillagatan.
	En flytt av återvinningsstationen i enlighet med miljö- och byggnadsnämndens beslut innebär ändå att syftet bakom medborgarförslaget uppfylls. Detta eftersom återvinningsstationen efter flytten upphör att vara en trafikfara. 
	Tekniska kontoret föreslår att kommunfullmäktige antar yttrandet och att medborgarförslaget därmed är besvarat. 
	Kommunfullmäktige antar yttrandet och medborgarförslaget är därmed besvarat.  
	Kommunstyrelsens förslag
	Enligt arbetsutskottet.
	 
	Kommunstyrelsen
	2009-04-08
	§ 81  
	Dnr KS 2008/475
	Kommunfullmäktige remitterade den 15 december, § 10, ett medborgarförslag från Myran Atta och Mohammed Abbas om önskemål om större lokal för boxning. Kultur- och fritidsnämnden har fått i uppdrag att yttra sig.
	Kultur och fritidsnämnden lämnade den 18 mars 2009 förslag till yttrande.
	Av yttrandet framgår bland annat att kultur- och fritidsnämnden är medveten om problemen och försöker hitta utvägar för föreningars problem med träningslokal. Kumla kommun kommer att bygga en ny simhall som står färdig om ca tre år. Det skapar förutsättningar för omflyttningar i Kumlahallen som med all säkerhet leder till nya lokaler med bättre förutsättningar.
	Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar yttrandet och medborgarförslaget är därmed besvarat.
	Kommunstyrelsen
	Kommunstyrelsens förslag
	 
	Kommunstyrelsen
	2009-04-08
	§ 82 
	Dnr KS 2008/443
	Kommunfullmäktige remitterade den 15 december, § 12, ett medborgarförslag från Åke Teljå om möjlighet till hjälp för pensionärer i kontakten med myndigheter. Kultur- och fritidsnämnden har fått i uppdrag att yttra sig.
	Kultur- och fritidsnämnden har den 18 mars 2009 lämnat ett förslag till yttrande.
	Av yttrandet framgår bland annat att äldre människor i Kumla redan idag har möjlighet att få sådan hjälp som Åke Teljå föreslår genom pensionärernas väntjänst. Väntjänsten har telefontid varje dag. Tjänsterna utförs på ideell bas och är gratis. Kumla kommun bidrar med medel till hyra och personal. Tre anställda inom kultur- och fritidsförvaltningen administrerar verksamheten och kan vara behjälpliga vid behov. Även Väntjänstens talesombud kan bistå i dessa frågor. Talesombuden kan också nås genom telefonjouren, deras hjälp är kostnadsfri.
	Information om Väntjänsten når alla pensionärer. I bostadsområdena anordnar Väntjänsten träffar varje månad med både underhållning och information samt ger regelbundet ut ett informationsblad. 
	Via Väntjänsten kan man således redan få den hjälp som efterlyses i medborgarförslaget.
	Kultur- och fritidsnämndens förslår att kommunfullmäktige antar yttrandet och att medborgarförslaget därmed är besvarat.
	Kommunfullmäktige antar yttrandet och medborgarförslaget är därmed besvarat.
	Enligt arbetsutskottet.
	 
	Kommunstyrelsen
	2009-04-08
	§ 83 
	Dnr KS 2008/469
	Kommunfullmäktige remitterade den 15 december 2008, § 153, ett medborgarförslag från Karl och Gerda Johansson om att bevara lägerområdet i Sannahed. Kultur- och fritidsnämnden har fått i uppdrag att yttra sig.
	Kultur- och fritidsnämnden har den 18 mars 2009 lämnat förslag på yttrande.
	Av yttrandet framgår bland annat att kultur- och fritidsnämnden håller med makarna Johansson om att tätortsnära naturmark och dess förmåga att skapa både ro och stimulans är viktigt ur många aspekter som klimat, djurliv, historia och lek. 
	Av yttrandet framgår också att det i Sannahed har bildats en grupp för att utveckla Sannahed Militär- och Friluftsmuseum. Gruppen representeras av kultur- och fritidsnämnd och förvaltning, Kumla hembygdsmuseum och hemvärnet. Gruppen har diskuterat frågan men anser att återskapande av lägerområdet i dagsläget ligger utanför deras arbetsområde. Parkavdelningen har vårdat området som naturmark. Träd har gallrats, sly har röjts och gräset på de öppna ytorna slås två gånger per säsong. Avsikten är att fortsätta för att behålla det nuvarande områdets karaktär som främjar en naturlig mångfald av insekter, fåglar m m. Det finns däremot inga planer på att skapa en parkmiljö i området.
	Kommunfullmäktige antar yttrandet och medborgarförslaget är därmed besvarat.
	Enligt arbetsutskottet.
	 
	Kommunstyrelsen
	2009-04-08
	§ 84  
	Dnr KS 2008/461
	Kommunfullmäktige remitterade den 15 december 2008 ett medborgarförslag från Annelie Carlsson om cirkulationsplats (rondell) vid Stenevägen/Sörbyvägen.
	Tekniska kontoret har av kommunstyrelsens arbetsutskott, den 13 januari 2009, § 14, fått i uppdrag att lämna förslag till svar på medborgarförslaget. 
	Annelie Carlsson förslår att en cirkulationsplats iordningställs i korsningen Stenevägen/Sörbyvägen samt att kommunen undersöker om den tunga lastbilstrafiken på Stenevägen kan stängas av och omdirigeras till SAKAB-vägen.
	Tekniska kontoret har den 23 mars 2009 lämnat förslag till svar på medborgarförslaget.
	Av yttrandet framgår att trafiksituationen i den aktuella korsningen kan utgöra en trafikfara och att det därför är lämpligt att korsningen på sikt byggs om till cirkulationsplats. I Kumla kommuns långsiktiga planering finns planer på en sådan ombyggnad. Kommunen har dock inte för avsikt att under de närmaste åren iordningställa en cirkulationsplats vid Stenevägen/Sörbyvägen då andra korsningar har tilldelats högre prioritet. 
	Stenevägen är vidare att betrakta som genomfartsled och av betydelse för att lastbilstrafiken ska nå in till centrum, vilket innebär att det inte är möjligt att stänga av vägen för tung lastbilstrafik så som läget ser ut i dag. 
	Tekniska kontoret föreslår att kommunfullmäktige antar yttrandet och att medborgarförslaget därmed är besvarat. 
	Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige antar yttrandet och medborgarförslaget är därmed besvarat.
	  
	 
	Kommunstyrelsen
	2009-04-08
	§ 85 
	Dnr KS 2008/523
	Kommunfullmäktige remitterade den 27 januari 2009 ett medborgarförslag från Ann-Christine Tungfelt och Lena Larsson om allmänt förbud mot fyrverkerier och användandet av pyroteknisk utrustning inom kommunen.
	På arbetsutskottet den 3 februari 2009, § 43, fick kommundirektör Annika Hallberg i uppdrag att svara på medborgarförslaget.
	Annika Hallberg har den 23 februari 2009 inkommit med förslag till yttrande.
	Av yttrandet framgår bland annat att användandet av pyrotekniska varor regleras i ordningslagens 3 kap. 7 §.  Där framgår av pyrotekniska varor inte får användas utan tillstånd av polismyndigheten om användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller egendom. 
	Av yttrandet framgår också att det tveklöst är så att både människor och djur kan fara illa av missbruk av pyroteknik och fyrverkerier. Det kan därför vara befogat att se över kommunens lokala ordningsföreskrifter, men en väsentlig del av problemet ligger inte i regelverkets utformning utan efterlevandet av detsamma. Det är upp till var och en att visa ett personligt ansvarstagande och ett gott omdöme vid hanteringen av fyrverkerier och pyroteknik. Allt annat hanterande är olagligt. Att ordningslagen följs är dock en polisiär fråga och ingenting som kommunen kan råda över. 
	Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
	Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige antar yttrandet och medborgarförslaget är därmed besvarat. 
	 
	Kommunstyrelsen
	2009-04-08
	§ 86  
	Dnr KS 2009/218
	Kommunfullmäktige remitterade den 25 februari 2008. § 22, en motion från Mats Gunnarsson (MP) om kommunala samåkningsparkeringar.
	Mats Gunnarsson (MP) anser att kommunen borde underlätta samåkning genom att anlägga särskilda samåkningsparkeringar. I motionen föreslår Mats Gunnarsson att kommunfullmäktige beslutar följande:  1. Analysera lämpliga knutpunkter som till exempel Hardemo nära Statoilmacken,  Ekeby och andra platser där vägar möts. Upprätta parkeringar med motorvärmaruttag som endast är aktiva vid minusgrader men som förbereds för framtida utveckling för laddning av elfordon.  2. Om möjligt utrusta dessa parkeringar med enklare tak vilket ökar komfort och trafiksäkerhet. 3. Undersök möjligheten att bygga ett enklare parkeringshus mitt emot hotellet bredvid järnvägsstationen.
	Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 4 mars 2008, § 98, att ge tekniska kontoret i uppdrag att lämna förslag till yttrande. Yttrandet ska vara arbetsutskottet tillhanda inom 3 månader.
	Tekniska kontoret har i skrivelse från den 24 mars lämnat förslag till yttrande.
	I yttrandet föreslås att en analys genomförs över var i kommunen det kan vara lämpligt att uppföra samåkningsparkeringar. I analysen kommer bland annat de i motionen beskrivna förslagen på lägen för samåkningsparkeringar att behandlas. 
	I samband med den fortsatta centrumutvecklingen och ett utredningsuppdrag om stationsområdet kommer kommunen att arbeta vidare med frågan om hur parkeringsmöjligheterna i stadens centrala del ska förbättras. Vad som i motionen föreslås när det gäller parkeringshus blir en fråga att studera i den fortsatta planeringen.
	Tekniska kontoret föreslår att kommunfullmäktige antar yttrandet och att motionen därmed är besvarad.
	Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige antar yttrandet och motionen är därmed besvarad. 
	Kommunstyrelsens förslag
	Enligt arbetsutskottet.
	 
	Kommunstyrelsen
	2009-04-08
	§ 87
	Dnr KS 2008/187
	Kommunfullmäktige remitterade den 25 februari 2008, § 23, en motion från Maria Haglund (M), Torbjörn Ahlin (C), Per Holm (KD), Linda Axäng (FP) och Mats Gunnarsson (MP) om etiska regler för kommunalt förtroendevalda.
	I motionen föreslår de att kommunfullmäktige beslutar följande:
	1. Kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram förslag på etiska regler för det politiska arbetet i Kumla kommun, samt
	2. Förslag skickas på kort remis till de politiska partier som är representerade i fullmäktige, innan det slutliga förslaget läggs fram till kommunfullmäktige för antagande.
	Kommunstyrelsens arbetsutskott gav i mars år 2008 de politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige i uppdrag att ta fram förslag på etiska regler för det politiska arbetet i Kumla kommun och lämna de för sammanställning till kommunledningskontoret som sedan skulle lämna det slutliga förslaget till arbetsutskottet.
	Efter att partierna inkommit med svar har kommunledningskontoret den 25 mars 2009 inkommit med förslag till yttrande.
	Av yttrandet framgår bland annat att den svenska representativa demokratin har utvecklats till att i huvudsak bygga på val av partier som väljer sina företrädare. Hur den enskilde sköter sitt uppdrag är något ytterst väljarna ges möjlighet att ta ställning till vart fjärde år. Primärt är det alltså de politiska partierna i sin helhet som står till svars för vad de gjort tidigare. Givetvis påverkas partiets förtroende av hur de enskilda politikerna agerar. Om en politiker tar sig förmåner kommer detta också avspegla sig på hur medborgarna agerar, det är därför viktigt att de förtroendevalda är medvetna om att de är viktiga förebilder i samhället. En politiker som står upp och försvarar en jämställd politik bidrar till ett mer jämställt samhälle och tvärtom. En politiker som ideligen begår lagbrott undergräver rättssystemet.
	Yrkanden
	Kommunfullmäktige avslår motionen.
	Kommunstyrelsen
	2009-04-08
	§ 87, forts  
	Dnr KS 2008/187
	Yrkanden
	Kommunfullmäktige avslår motionen.
	 
	Kommunstyrelsen
	2009-04-08
	§ 88
	Dnr KS 2008/463
	Kommunfullmäktige remitterade den 15 december 2008 en motion från Torbjörn Ahlin (C), Per Holm (KD), Maria Haglund (M), Linda Axäng (FP) och Mats Gunnarsson (MP) om certifiering av avloppsslam.
	I motionen föreslår de att Kumla kommun inför certifiering av avloppsslammet vid kommunens reningsverk enligt REVAQ-metoden. 
	Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 13 januari 2009, § 15, gett kommundirektör Annika Hallberg i uppdrag att lämna förslag till svar på motionen.
	Kommundirektör Annika Hallberg har den 24 mars 2009 lämnat förslag till svar på motionen. 
	Av yttrandet framgår att projektet ReVAQ startades med syfte att få fram slam som är av tillräckligt god kvalitet för att accepteras för användning i jordbruket. Svenskt vatten, en branschorganisation som ägs av de svenska VA-verken, har på uppdrag av sina medlemmar tagit fram ett certifieringssystem för slamhantering. 
	Under år 2009 anordnar Svenskt vatten kurser om slamcertifiering. Tekniska kontoret deltog vid ett kurstillfälle den 19 mars - 20 mars. 
	Tekniska kontoret föreslås få i uppdrag att arbeta vidare med frågan om certifiering av slamhanteringen och återkomma med uppgifter kring nödvändiga investeringar och driftkostnader.
	Lennart Eriksson (S) yrkar att motionen ska anses besvarad.
	Torbjörn Ahlin (C) yrkar på att motionen bifalls.
	Kommunfullmäktige antar yttrandet och motionen är därmed besvarad.
	Kommunstyrelsen
	2009-04-08
	§ 88, forts
	Dnr KS 2008/463
	Yrkanden
	Kommunfullmäktige antar yttrandet och motionen är därmed besvarad.
	 
	Kommunstyrelsen
	2009-04-08
	§ 89  
	Dnr KS 2009/279
	Kommunledningskontoret har överlämnat årsredovisning för Kumla kommun för år 2008.   Dan Aronsson redovisar förändringar som skett i årsredovisningen.
	Arbetsutskottet överlämnar till kommunstyrelsen att besluta om årsredovisningen med redovisade förändringar.
	Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen.
	 
	Kommunstyrelsen
	2009-04-08
	§ 90 
	Dnr KS 2009/271
	Kommunledningskontoret har sammanställt personalekonomisk redovisning för år 2008. 
	Arbetsutskottet överlämnar till kommunstyrelsen att besluta om personalekonomisk redovisning för år 2008.
	Kommunfullmäktige godkänner personalekonomisk redovisning för år 2008.
	 
	Kommunstyrelsen
	2009-04-08
	§ 91 
	Dnr KS 2009/295
	Kumla Fastighets AB har den 25 mars 2009 inkommit med kallelse till årsstämma samt årsredovisning och revisionsberättelse för år 2008.  Arbetsutskottets beslut
	Överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för att ge direktiv för kommunens ombud.
	Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning och revisionsberättelse.
	 
	Kommunstyrelsen
	2009-04-08
	§ 92
	Dnr KS 2009/290
	VD för Kumla Fastighets AB Thage Arvidsson har den 24 mars 2009 inkommit med förslag till ändring av bolagsnamn.
	Vid Kumla kommun Fastighets AB den 11 mars 2009 godkändes ett av VD framlagt förslag till ändring av bolagets logotyp och en justering av bolagets namn från Kumla Fastighets AB till Kumla Fastigheter AB.
	Kumla Fastighets AB:s föreslår att kommunfullmäktige godkänner ändringen av bolagets namn till Kumla Fastigheter AB.
	Kommunfullmäktige godkänner ändringen av bolagets namn till Kumla Fastigheter AB.
	Enligt arbetsutskottet.
	 
	Kommunstyrelsen
	2009-04-08
	§ 93
	Dnr KS 2009/296
	Trakaj AB har den 25 mars 2009 inkommit med kallelse till årsstämma samt årsredovisning och revisionsberättelse för år 2008.
	Överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för att ge direktiv för kommunens ombud.
	Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning och revisionsberättelse.
	 
	Kommunstyrelsen
	2009-04-08
	§ 94
	Dnr KS 2009/297
	Kumla Bostäder har den 25 mars 2009 inkommit med kallelse till årsstämma samt årsredovisning och revisionsberättelse för år 2008. 
	Arbetsutskottets beslut
	 Överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för att ge direktiv för kommunens ombud.
	Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning och revisionsberättelse.
	 
	Kommunstyrelsen
	2009-04-08
	§ 95 
	Dnr KS 2009/294
	Stadsnät i Kumla AB har den 25 mars 2009 inkommit med kallelse till årsstämma samt årsredovisning och revisionsberättelse för år 2008. 
	Överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för att ge direktiv för kommunens ombud.
	Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning och revisionsberättelse.
	 
	Kommunstyrelsen
	2009-04-08
	§  96
	Dnr KS 2009/259
	Nerikes brandkår har överlämnat årsredovisning och revisionsberättelse för år 2008.
	Kommunstyrelsen godkänner Nerikes brandkårs årsredovisning och revisionsberättelse för år 2008.
	Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning och revisionsberättelse.
	 
	Kommunstyrelsen
	2009-04-08
	§ 97 
	Dnr KS 2009/288
	Stiftelsen Nygårdshemmet har den 20 mars 2009 inkommit med årsredovisning för år 2008.
	Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen och revisionsberättelsen för år 2008.
	Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen och revisionsberättelsen för år 2008.
	Enligt arbetsutskottet.
	 
	Kommunstyrelsen
	2009-04-08
	§ 98   
	Dnr KS 2009/261
	Kommunfullmäktige antog de nu gällande reglerna för borgerlig begravning den 13 maj 1980, § 77 med justeringar av beloppsnivåerna 1997 och 2003.
	Reglerna kom till efter en motion från Sven-Ove Cederstrand.  Sedan dess har staten och Svenska kyrkan skilts från varandra och vissa justeringar i reglerverket har skett. Administrativ chef Hans Boskär föreslår efter en träff där; begravningsombudet Lennart Eriksson, begravningsofficiant Sölve Persson, 1 representant vardera för Kumlas begravningsbyråer Fonus och Götmars samt kommundirektören att vissa delar ur det nu gällande beslutet tas bort. Som exempel på något som blivit inaktuellt är regeln för transport något som ingår i begravningsavgiften och som församlingen får ersättning. Det är alltså inte aktuellt att kommunen behöver bekosta denna del. 
	Vidare föreslås att konstnärlig medverkan och utsmyckning utgår då detta är ett ensidigt gynnade av de endast betalar begravningsavgift i förhållande till som även betalar en församlingsavgift.
	Revideringen innebär att en högre ersättning ges till den som är officiant mot bakgrund av att det krävs rätt omfattande förberedelser och genomförande vilket motsvarar ca 1,5-2 dagars arbete.
	Vid träffen fördes en diskussion om att låta föreståndare för respektive ovanstående begravningsbyråer utse kommunala officianter som ges samma ersättning från kommunen som de av kommunfullmäktige utsedda officanten/-erna.  I detta skede föreslår kommunledningskontoret istället att de politiska partierna ges möjlighet att nominera 2 personer till de vakanta platserna vilket skulle innebär en fördelning av önskade uppdragen.
	Kommunledningskontorets förslag är att kommunfullmäktige antar förslaget till reviderade regler för borgerlig begravning.
	Enligt kommunledningskontorets förslag.
	Enligt arbetsutskottet.
	 
	Kommunstyrelsen
	2009-04-08
	§ 99
	Dnr KS 2009/227
	Kommunledningskontoret har av kommunfullmäktige den 26 februari 2007, § 15, fått i uppdrag att hos certifieringsorganet Det Norske Veritas Certification AB (DNV) ansöka om tillstånd för Kumla kommun att få utfärda id-handlingar till de kommuninvånare som inte kan få dessa handlingar på annat sätt.
	Kommunledningskontoret har den 18 mars 2009 lämnat en återrapportering av uppdraget.
	Av skrivelsen framgår bland annat att för att få utfärda SIS-märkta ID-kort krävs ett särskilt tillstånd från DNV som kan bevilja tillstånd efter hörande av certifieringskommittén. Certifieringskommittén består av bland annat Finansinspektionen, Polisstyrelsen, Posten AB och Bankföreningen.  På särskild blankett kan Kumla kommun ansöka hos DNV om tillstånd att få utfärda id-kort till allmänheten. Vid en ansökan måste bland annat bifogas uppgifter om hur kommunen avser säkerställa att den nödvändiga kompetensen finns att tillgå. Någon aktör som i nuläget utfärdar id-handlingar måste därmed utbilda en handläggare/registeransvarig respektive en säkerhetsansvarig vid Kumla kommun om hur god intern kontroll och säkerhet ska kunna garanteras.
	Uppdraget har hittills inte kunnat utföras beroende på den svårighet som är förenad med att uppfylla de krav som DNV ställer på utfärdare. 
	Av skrivelsen framgår också att Regeringen har gett Skatteverket i uppdrag att ta fram ett id-kort för personer som är folkbokförda i Sverige och som på ett säkert sätt kan styrka sin identitet. Personer som inte är svenska medborgare men som har svenskt personnummer kommer från och med den 1 juni 2009 att kunna ansöka om id-kort hos Skatteverket.
	Skatteverket arbetar för närvarande med att skapa rutiner kring hur hanteringen av ansökningar ska gå till. I dagsläget är det därför omöjligt att säga om regelverket kring det nya id-kortet kommer att innebära en förändring jämfört med nuläget eller inte.
	Kommunledningskontoret föreslår att uppdraget från fullmäktige ska anses som slutfört med anledning av att Skatteverket ska utfärda ett id-kort utifrån nya regler, vilket innebär att omständigheterna har förändrats sedan fullmäktige beslutade om uppdraget.
	Kommunstyrelsen
	2009-04-08
	§ 99 , forts  
	Om regeringens uppdrag till Skatteverket inte resulterar i en annan praxis vid utfärdande av id-handlingar än vad som är fallet i dagsläget bör dock Kumla kommun arbeta vidare med den i fullmäktigeuppdraget aktuella frågan.
	Lennart Eriksson (S) anser att medborgarna i Kumla kommun inte ska behöva åka till Hallsberg för att ansöka om id-handlingar.
	Eriksson föreslår att Kumla kommun ska jobba vidare på att ansöka om tillstånd att få utfärda id-handlingar till de kommuninvånare som inte kan få dessa handlingar på annat sätt.
	Kommunfullmäktige antar yttrandet med föreslagna ändringar.
	Enligt arbetsutskottet.
	 
	Kommunstyrelsen
	2009-04-08
	§ 100 
	Dnr KS 2009/247
	Regionförbundet i Örebro har den 5 mars 2009 inkommit med förslag till borttagande av högkostnadsskydd vid familjerådgivning.
	Av förslaget framgår att Örebro läns landsting sedan 1995 bedriver familjerådgivning på uppdrag av länets samtliga kommuner.
	En besöksavgift på 150 kronor tas ut för besök vid familjerådgivning. Ett högkostnadsskydd inträder efter 10 besök. 
	Regionförbundet föreslår nu att högkostnadsskyddet tas bort och att pengarna används till resursförstärkning. Besöksavgiften på 150 kronor per besök föreslås vara kvar.
	Regionförbundet föreslår att kommunfullmäktige antar familjerådgivningens förslag till avgiftsförändring vilket innebär att nu gällande högkostnadsskydd avskaffas och att besöksavgiften på 150 kronor per besök bibehålles.
	Kommunfullmäktige antar familjerådgivningens förslag till avgiftsförändring vilket innebär att nu gällande högkostnadsskydd avskaffas och att besöksavgiften på 150 kronor per besök bibehålles.
	Enligt arbetsutskottet.
	 
	Kommunstyrelsen
	2009-04-08
	§ 101
	Dnr KS 2009/
	Köpekontrakt har upprättats där Kumla kommun säljer del av fastigheten Kumla Sånnersta 4::9 (under pågående fastighetsreglering från _Kumla Sånnersta 4:2). Fastighetens areal utgör ca 24 000 kvm och är bebyggd med ett bostadshus samt ekonomibyggnader.
	Köpesumman är 2 350 000 kr.
	Köpekontrakt gäller under förutsättning att det godkänns av kommunfullmäktige.
	Näringslivsdirektören föreslår att kommunfullmäktige godkänner köpekontraktet gällande försäljning av del av fastigheten Kumla Sånnersta 4:9, samt budgeterar en inkomst om 2 350 000 kronor i investeringsbudgeten för kommunfullmäktige för ovanstående fastighetsköp.
	Kommunfullmäktige godkänner köpekontraktet gällande försäljning av del av fastigheten Kumla Sånnersta 4:9, samt budgeterar en inkomst om 2 350 000 kronor i investeringsbudgeten för kommunfullmäktige för ovanstående fastighetsköp.
	Enligt arbetsutskottet.
	 
	Kommunstyrelsen
	2009-04-08
	§ 102
	Dnr KS 2009/299
	Kommunen har följt Kvarntorps bostadsområde under flera decennier och har vid flertalet tillfällen fått förfrågan om att förvärva större delen av ingående fastigheter. Under senare delen av 1990-talet och början av 2000-talet har dock samhället haft en nedåtgående utveckling med flertalet vakanser och dåligt underhåll som följd. Under sommaren 2006 utnyttjade Kumla kommun sin förköpsrätt angående flertalet bostadsfastigheter i Kvarntorps bostadsområdet. och köpte fastigheterna Kvarntorp 2:1, 2:3, 2:5, 3:4, 3:5 och 3:6 in via förköp den 30 april 2007 för 3 970 000 kr.
	Sedan kommunen övertog fastigheterna våren 2007 har en större upprustning skett i området. Elva hyreshus har rivits. Då kommun nu har gjort de väsentligaste investeringarna i området och inte har för avsikt att vara en långsiktigt ägare och förvaltare av bostadsfastigheter har man tecknat avtal för försäljning av bostadsfastigheterna. Större delen av marken med tillhörande byggrätter kommer även fortsättningsvis vara i kommunal ägo och man har som mål att fortsätta utveckla området i en positiv riktning.
	Avtal har upprättats där Kumla kommun nu säljer fastigheterna Kumla Kvarntorp 2:3, 2:5, 3:4-6 samt del av Kumla Kvartorp 2:1 i tre olika delar till Perema AB till en total köpesumma om 4 500 000 kr. På fastigheterna finns tio hyreshus för bostadsändamål, en byggnad med både lokal och bostäder samt en pelletspanna.
	 
	Kommunstyrelsens arbetsutskott
	2009-04-08
	§ 103  
	Dnr KS 2009/306
	Enligt kommunens finanspolicy skall kommunfullmäktige besluta om storleken av den långfristiga nyupplåning som skall gälla för budgetåret. Enligt samma policy har ekonomichefen rätt att ta upp investeringskrediter inom denna låneram.
	I samband med att 2009 års budget antogs, så förutsågs inget upplåningsbehov 2009 däremot planerades för en upplåning 2010-2011. De ekonomiska förutsättningarna har efter budgetbeslutet försämrats, vilket resulterat i att de kan bli aktuellt att ta upp lån redan under innevarande år. Det kan också finnas skäl till att vid en marknadsmässigt lämplig tidpunkt tidigarelägga upptagande av lån som inte omgående behövs för att finansiera beslutade investeringar (förfinansiering).
	Mot bakgrund av ovanstående föreslås att kommunfullmäktige fastställer en låneram på maximalt 75 mkr under 2009.
	Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige fastställer en låneram på maximalt 75 mkr under 2009.
	Kommunfullmäktige fastställer en låneram på maximalt 75 mkr under 2009.
	Enligt arbetsutskottet.
	Kommunstyrelsen
	2009-04-08
	§ 104
	Dnr KS 2009/223
	Kommunfullmäktige antog det nu gällande attestreglementet den 16 oktober 2006, § 107. Den senaste förändringen gjordes i samband med att Kumla kommun införde elektronisk hantering av leverantörsfakturor.
	För att underlätta hanteringen föreslår ekonomichef Johan Hultgren och administrativ chef Hans Boskär att kommunfullmäktige antar reviderat förslag till attestreglemente daterat den 20 februari 2009. 
	Revideringen innebär att kravet om att utse granskningsattestanter för internfakturor tas bort. Vidare föreslås ett förtydligande om att antagen attestförteckning gäller för hela mandatperioden och att en möjlighet för nämnd att delegera beslut om att utse/förändra beslutsattestanter till förvaltningschef, vilket sedan ska anmälas till nämnden. I och med denna förändring behöver inte nämnd besluta om en förändrad attestförteckning då chef beslutar om en förändring av ansvar inom arbetsorganisationen.
	Kommunstyrelsen
	2009-04-08
	§ 105
	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.
	Kommunstyrelsen
	2009-04-08
	§ 106
	Dnr KS 2009/315
	Kommunfullmäktige har beslutat att det justerade resultatet år 2008 för kommunledning / kommunledningskontoret ska överföras till år 2009. Det justerade resultatet uppgår till -332,9 tkr. I det ligger ett överskott på 353,2 tkr gällande revisorerna som bör ombudgeteras, bland annat för att finansiera arvodeshöjningar.  Det innebär att den övriga verksamheten måste vidta kostnadssänkande åtgärder på 686,1 tkr.
	Kommundirektör Annika Hallberg och ekonomichef Johan Hultgren lämnar i skrivelse från den 19 mars 2009 förslag till kostnadsreduceringar.
	Kommunstyrelsen
	2009-04-08
	§ 107
	Dnr KS 2009/284
	Kommunledningskontoret har överlämnat årsredovisning för VA-verksamheten år 2008. 
	Arbetsutskottet överlämnar till kommunstyrelsen att besluta om årsredovisningen för VA-verksamheten år 2008.
	Kommunstyrelsen godkänner årsredovisningen.
	Kommunstyrelsen
	2009-04-08
	§ 108  
	Dnr KS 2009/248
	Tekniska kontoret har den 6 mars 2009 lämnat förslag om portföljförvaltning av el.
	I dagsläget bevakar Tekniska Kontoret inköpen av el från Eon. Detta gäller all el som används inom kommunen, Kumla Bostäder AB samt Kumla Fastighets AB. Totalt förbrukas ca 28 GWh (28.000.000 kWh).
	I grunden har vi ett rörligt el-pris och vid tillfällen när priserna bedöms förmånliga binds priset uppdelat i tredjedelar av de kommande åren.  
	I och med att vi är en stor förbrukare av el gör att varje öre ger stort utslag på kommunens och företagens ekonomi är det viktigt att sköta detta mer professionellt än att gå på magkänsla. Det är därför tekniska kontorets uppfattning att dessa affärer ska skötas genom att konsultera någon rådgivare.
	Tekniska kontoret har under de senaste månaderna varit i kontakt med några intressenter som kan hjälpa oss med detta. Det intressantaste företaget heter NUS Consulting Group som är en finansiell konsult inom områdena energi, industrigas och VA. Företaget har ingen koppling till någon energiproducent eller nätägare.
	Vi har varit i kontakt med ett par referenser (Skinnskattebergs kommun och GnestaBostäder) som båda varit mycket nöjda med rådgivningen de fått.
	Tekniska kontorets bedömning är att upplägget är så intressant att det är det skulle vara värt att prova under en treårsperiod. Till en förhållandevis liten kostnad får vi möjligheten att göra bättre inköp av el.
	Tekniska kontoret föreslår att
	1. tekniska kontoret ges uppdraget att teckna avtal med NUS Consulting Group under en treårsperiod.
	2. årsavgiften fördelas mellan förbrukarna baserat på el-förbrukningen.
	Kommunstyrelsen godkänner tekniska kontorets förslag att
	1. tekniska kontoret ges uppdraget att teckna avtal med NUS Consulting Group under en treårsperiod.
	2. årsavgiften fördelas mellan förbrukarna baserat på el-förbrukningen.
	Kommunstyrelsen godkänner tekniska kontorets förslag att
	1. tekniska kontoret ges uppdraget att teckna avtal med NUS Consulting Group under en treårsperiod.
	2. årsavgiften fördelas mellan förbrukarna baserat på el-förbrukningen.
	Kommunstyrelsen
	2009-04-08
	§ 108, forts 
	Dnr KS 2009/248
	Tekniska kontoret
	Kommunstyrelsen
	2009-04-08
	§ 109 
	Dnr KS 2009/240
	Gymnasiechef Rolf Östman presenterar förslag till Kvalitetsredovisning för 2008 för vuxenutbildningen i Kumla.
	Gymnasieutskottet
	Yrkanden
	Katarina Hansson (S) föreslår att texten under rubriken Resultat, underrubriken Utvecklingsåtgärder kompletteras med en skrivning om att se över möjligheten för vuxenutbildningens elever att studera även på tider som ligger utanför det föreslagna läs- och arbetsåret.
	Gymnasieutskottets förslag
	Gymnasieutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget med Katarina Hanssons tilläggsförslag.
	Kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget med Katarina Hanssons (S) tilläggsförslag.
	Kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget med Katarina Hanssons (S) tilläggsförslag.
	Gymnasiechef Rolf Östman
	Kommunstyrelsen
	2009-04-08
	§ 110
	Dnr KS 2009/268
	Inför intagningskansliets behandling av de preliminära ansökningarna till läsåret 2009/2010 ska gymnasieutskottet fatta beslut om eventuella justeringar av antalet platser och program på John Norlandergymnasiet.  På gymnasieutskottet den 9 mars 2009 presenterade gymnasiechef Rolf Östman förslag till justering av antalet platser och program på John Norlandergymnasiet.  Gymnasieutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt förslag till justering av antalet platser och program på John Norlandergymnasiet. 
	Kommunstyrelsen beslutar enligt förslag till justering av antalet platser och program på John Norlandergymnasiet.
	Gymnasiechef Rolf Östman
	Kommunstyrelsen
	2009-04-08
	§ 111 
	Dnr KS 2009/269
	Gymnasieutskottet har vid tidigare sammanträden diskuterat möjligheten till ytterligare inriktningar på Byggprogrammet. Beslut om detta erfordras inför kommande omvalsperiod.
	På gymnasieutskottet den 9 mars 2009 föreslog gymnasiechef Rolf Östman att gymnasieutskottet beslutar att inrätta inriktningen anläggning inom de 16 platserna på byggprogrammet. 
	Gymnasieutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att inrätta inriktningen anläggning inom de 16 platserna på byggprogrammet.
	Kommunstyrelsen beslutar att inrätta inriktningen anläggning inom de 16 platserna på byggprogrammet. 
	Gymnasiechef Rolf Östman
	Kommunstyrelsen
	2009-04-08
	§ 112
	Dnr KS 2009/270
	Inom gymnasieskolan finns möjlighet att anordna lokala kursplaner inom befintliga ämnen.  På gymnasieutskottet den 9 mars 2009 föreslog gymnasiechef Rolf Östman att gymnasieutskottet beslutar att inrätta de lokala kurserna Elevdemokrati, 50 poäng, samt Internationella kontakter, 50 poäng, med tillhörande kursplaner.  Gymnasieutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar inrätta de lokala kurserna Elevdemokrati, 50 poäng, samt Internationella kontakter, 50 poäng, med tillhörande kursplaner.
	Kommunstyrelsen beslutar inrätta de lokala kurserna Elevdemokrati, 50 poäng, samt Internationella kontakter, 50 poäng, med tillhörande kursplaner.
	Gymnasiechef Rolf Östman
	Kommunstyrelsen
	2009-04-08
	§ 113 
	Dnr KS 2009/291
	Kommundirektör Annika Hallberg har den 24 mars 2009 inkommit med en skrivelse om tillsättande av socialchef vid socialförvaltningen.
	Av skrivelsen framgår att ny socialchef måste rekryteras då nuvarande socialchef går i pension till sommaren 2009. Ställföreträdande socialchef är förvaltningsekonom Catarina Carlsson, socialförvaltningen. Catarina har varit anställd i Kumla kommun sedan 1999-02-01 och arbetat på socialförvaltningen sedan 2002-03-01 och känner således till socialförvaltningens verksamheter mycket väl. Catarina har deltagit i en chefsutbildning för framtida chefer med goda vitsord.
	Kommundirektören föreslår att Catarina Carlsson, förordnas som socialchef med tillträde enligt överenskommelse.
	Förhandlingar om tillsättningen enligt 11 § MBL med de fackliga företrädarna har genomförts, vilket resulterade i att parterna förklarade sig oeniga.
	De fackliga representanterna anser att tjänsten ska tillsättas först efter extern annonsering, för att se vad en extern annonsering kan ge i form av sökanden till tjänsten. De anser också att det skulle ge Catarina ett starkare mandat att ha fått tjänsten i konkurrens med andra.
	Kommundirektören föreslår att kommunstyrelsen beslutar förordna Catarina Carlsson som socialchef med tillträde enligt överenskommelse.
	Kommunstyrelsen beslutar att förordna Catarina Carlsson som socialchef med tillträde enligt överenskommelse.
	Kommunstyrelsen beslutar enhälligt att förordna Catarina Carlsson som socialchef med tillträde enligt överenskommelse.
	_____
	Kommundirektör Annika Hallberg
	Catarina Carlsson
	Kommunstyrelsen
	2009-04-08
	§ 114 
	Dnr KS 2009/307
	Sydnärkegruppen beslutade den 6 december 2006 att ge kommuncheferna i uppdrag att utreda möjligheterna till samarbete med varandra inom överförmyndarverksamheten och att särskilt undersöka de långsiktiga samverkansmöjligheterna.
	Sydnärkegruppen beslutade vidare den 14 februari 2007 att ge Sydnärkegruppens dåvarande sekreterare Göran Mattsson i uppdrag att ta upp frågan om de långsiktiga samverkansmöjligheterna vid kommande möten med överförmyndarna i länet.
	Ärendet har under år 2007 och 2008 varit uppe till diskussion vid såväl möten med överförmyndarna i Örebro län som med överförmyndarna i de fem kommunerna i Sydnärke.
	Vid Sydnärkegruppens möte den 3 december 2008 fick kommuncheferna i uppdrag att utreda ståndpunkten i frågan i sin kommun.
	Kumla kommun meddelade då att man är positivt inställd men ännu inte tagit någon slutlig ställning i frågan.
	Sydnärkegruppen beslutade vid mötet den 3 december 2008 att skicka tillbaka ärendet till kommuncheferna för ytterligare beredning.
	Förslag till ställningstagande i frågan 
	Kumla kommun ställer sig positivt till en sammanslagning av överförmyndarverksamheten i Sydnärke med ett gemensamt kansli. 
	Verksamheten är ständigt växande med fler och fler ansökningar om godmanskap och förvaltarskap. Det föreligger dessutom förslag till lagändringar som kommer att flytta stora delar av tingsrättens utredningsskyldighet i dessa ärenden till överförmyndarna. Det är då av vikt att stå redo, både personal- och kompetensmässigt, att möta dessa förändringar. 
	Kumla kommun anser dock att samverkan inte ska omfatta en gemensam nämnd utan att behålla överförmyndarna i respektive kommun enligt Göran Mattssons förslag.
	Kumla kommun vill vidare att vår befintliga personal som idag arbetar med överförmyndarfrågorna blir kvar i Kumla. 
	Kommundirektören föreslår att kommunstyrelsen bifaller ställningstagandet i frågan.
	Kommunstyrelsen bifaller ställningstagandet i frågan.
	Kommunstyrelsen
	2009-04-08
	§ 114, forts  
	Dnr KS 2009/307
	Kommunstyrelsen bifaller ställningstagandet i frågan.
	Kommunledningskontoret
	Kommunstyrelsen
	2009-04-08
	§ 115
	Dnr KS 2009/300
	Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 12 juni 2001, § 197, att farthinder i form av blomlådor får ställas ut på lokalgator i bostadsområden om de boende åtar sig skötseln. Nya gupp ska inte anläggas och blomlådorna kan fylla en hastighetsdämpande funktion på gator där utformningen inbjuder till höga hastigheter. Under de år försöket har pågått har det fungerat bra på vissa gator och mindre bra på andra gator. Idag har fastighetsägare vid 7 gator avtal med kommunen.
	Tekniska kontoret anser att hanteringen av blomlådorna har blivit för kostsam och omfattande och att det är lämpligt att föreslå ändrade rutinerna. 
	Tekniska kontoret föreslår att kommunstyrelsen
	1. Antar riktlinjer för Blomlådeprojektet enligt tekniska kontorets förslag
	2. Uppdra åt arbetsledare/biträdande arbetsledare för gator och ledningar med planeringsingenjör som ersättare att besluta om blomlådornas placering.
	Förslag
	Kommunstyrelsen
	2009-04-08
	§ 116  
	Dnr KS 2009/289
	Alkoholhandläggare Patrik Germer har den 24 mars 2009 inkommit med en ansökan om permanent serveringstillstånd för Stationshotellet i T-län AB.
	Alkoholhandläggaren föreslår att
	1. Kommunstyrelsen meddelar Stationshotellet AB serveringstillstånd i enlighet med ansökan.
	2. Serveringstiderna inomhus bestäms till 11:00-02:00 alla dagar
	3. Serveringstiderna utomhus bestäms till klockan 11:00-24:00 alla dagar
	1. Kommunstyrelsen meddelar Stationshotellet AB serveringstillstånd i enlighet med ansökan.
	2. Serveringstiderna inomhus bestäms till 11:00-02:00 alla dagar
	3. Serveringstiderna utomhus bestäms till klockan 11:00-24:00 alla dagar
	1. Kommunstyrelsen meddelar Stationshotellet AB serveringstillstånd i enlighet med ansökan.
	2. Serveringstiderna inomhus bestäms till 11:00-02:00 alla dagar
	3. Serveringstiderna utomhus bestäms till klockan 11:00-24:00 alla dagar
	_____
	Alkoholhandläggare Patrik Germer
	Kommunstyrelsen
	2009-04-08
	§ 117  
	Dnr KS 2009/321
	Kommunstyrelsen
	2009-04-08
	§ 118 

