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Kommunstyrelsen 2009-05-06 § 119   Dnr  

Information - Kumla mot narkotika 

Ärendebeskrivning 

Ola Bosshammar och Sophie Arvberger informerar vid sammanträdet. 
 
 
_____ 

 
 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2009-05-06 § 120   Dnr KS 2009/345 

Kvalitetsredovisning 2008 - Barn och utbildningsnämnden 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden har den 23 april 2009 inkommit med 
kvalitetsredovisning för 2008. 

Arbetsutskottet

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige godkänner barn- och utbildningsnämndens kvalitetsredovisning 
för 2008. 

Arbetsutskottets beslut 

Barn- och utbildningschefen redovisar kvalitetsredovisningen på kommunfullmäktige i 
maj. 
 
Till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige skickas endast sammanfattningen av 
kvalitetsredovisningen. Dokumentet går att hämta på kansliet. 

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt arbetsutskottet. 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2009-05-06 § 121   Dnr  

Anmälan av arbetsutskottets och gymnasieutskottets protokoll

Ärendebeskrivning 

Anmäles beslut genom protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 mars, 7, 
21 och 28 april, samt från gymnasieutskottet den 30 mars. 
 
 
_____ 

 
 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2009-05-06 § 122   Dnr KS 2008/377 

Yttrande över medborgarförslag om ytterligare avdelning vid 
Hardemo förskola 

Ärendebeskrivning 

Camilla Borneland Palm med flera har den 9 oktober 2008 lämnat ett 
medborgarförslag. I förslaget föreslås kommunen starta ytterligare en avdelning vid 
Hardemo förskola. Avdelningen ska, enligt förslaget, bedrivas som en 
”Naturförskola”. 
 
Kommunfullmäktige remitterade den 17 november 2008 medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav den 25 november 2008, § 248, barn- och 
utbildningsnämnden i uppdrag att lämna förslag till yttrande.  
 
Barn och utbildningsnämnden har den 23 april 2009 lämnat ett förslag till yttrande.  
 
Av yttrandet framgår bland annat att genom att inrätta en uteprofilering kan de barn 
som står på kö till förskolan i Hardemo få placering på sitt förstahandsval. För att 
uteprofilen ska kunna förverkligas måste en eldstad och vindskydd byggas samt 
torkskåp införskaffas. Vidare ska resurserna omfördelas enligt förvaltningens nyckeltal 
och befintliga lokaler, exempelvis gymnastiklokaler och eventuellt förskola/skola, vara 
möjliga att tas i anspråk. 

Barn- och utbildningsnämndens föreslag 

Kommunfullmäktige godkänner yttrandet och uppdrar åt barn- och 
utbildningsförvaltningen att inrätta en utomhusprofilering vid Hardemo förskola. 
 
Medborgarförslaget är därmed antaget.  

Arbetsutskottets förslag 

Enligt barn- och utbildningsnämnden. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt arbetsutskottet 

 
 

 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2009-05-06 § 123   Dnr KS 2008/225 

Motion om satsning på besöksnäringen 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige remitterade den 15 september 2008, § 103, en motion framlagd 
av Mats Gunnarsson (MP), Maria Haglund (M), Linda axäng (FP), Per Holm (KD) och 
Torbjörn Ahlin (C) om satsning på besöksnäringen. 
 
I motionen föreslår de att: 
 
1. Kommunen gör en ordentlig genomlysning av dagens organisation för utåtriktat 
arbete i besöksbranschen. 
2. Utredningen inkluderar samverkan med gymnasieutbildningen, ideella föreningar, 
företag och nätverk inom turism/besöksnäring 
3. Utredningen får i uppdrag att föreslå budgetjusteringar som möjliggör en ökad 
satsning inför budgetåret 2009 och framåt. 
 
I en skrivelse från kommundirektören framgår att Länets turistorgan är 
Regionförbundet och att marknadsför länet både nationellt och internationellt, då under 
namnet ”The heart of Sweden”. Genom dem skapas både broschyrer och annonser. 
Vissa noggrant utvalda målgruppsländer som man har valt är bl a Tyskland, Danmark, 
Holland och England. 
 
Länet är sedan år 2007 också indelat tre destinationer, där Kumla ingår i besöksområde 
Örebro tillsammans med Örebro, Hallsberg och Lekeberg genom ett samverkansavtal 
som löper t o m den 30 juni 2010.  
Syftet är att bredda delaktigheten, skapa effektiva arenor, och ta fram en långsiktig 
turistisk strategi. Rent praktiskt utförs detta via turistbolaget Destination Örebro. 
Hittills  
har det gemensamma arbetet genererat gemensamt broschyrmateriel, 
evenemangskalender och en karta. Vidare kommer kommunerna bland annat att 
samarbeta om annonser, mässdeltagande, utbildning och produktutveckling.  
Detta har gjort att Kumla finns numera med på alla strategiska ställen i Örebro och vi 
får en vältäckande direktspridning av våra evenemang, 75 000 exemplar i senaste 
tryckningen.  
 
Vad gäller samverkan med gymnasieutbildningen, ideella föreningar, företag och 
nätverk inom turism/besöksnäring leder kultur- och fritidsförvaltningen ett nätverk 
med Kumla Promotion, företagare inom besöksnäringen, museer m fl. Nätverksarbetet 
handlar om att utveckla Kumla som turistort. 
 
Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige antar yttrandet och att 
motionen därmed är besvarad. 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 
 



  
KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
  
 

7 

 
Kommunstyrelsen 2009-05-06 § 123, forts  Dnr KS 2008/225  

Arbetsutskottet

Yrkanden 

Maria Haglund (M) yrkar bifall till motionen.  

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige antar yttrandet och motionen är därmed besvarad. 

Kommunstyrelsen 

Yrkanden 

Maria Haglund (M) yrkar bifall till motionen. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt arbetsutskottet. 

Reservationer 

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

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2009-05-06 § 124   Dnr KS 2009/46 

Yttrande över Lennart Erikssons motion om vidareutveckling av 
energiutvinning vid reningsverket 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige remitterade den 27 januari 2009, § 18, en motion av Lennart 
Eriksson (S) om vidareutveckling av energiutvinning vid reningsverket till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 

I motionen föreslår Lennart Eriksson (S) att 
1. kommunen utreder verkningarna av avfallskvarnar i hushållen i Kumla 

kommun, samt 
2. samordnar utredningen med redan tidigare lagd motion. 

 

Tekniska kontoret har av kommunstyrelsens arbetsutskott, den 3 februari 2009, § 46, 
fått i uppdrag att lämna förslag till svar på motionen. 
 

Tekniska kontoret har vidare av kommunfullmäktige, den 27 januari 2009, § 145, fått i 
uppdrag att utreda möjligheten att vid kommunens reningsverk producera el för eget 
bruk och försäljning. En sådan utredning pågår. 
 

Tekniska kontoret har den 27 april 2009 lämnat förslag till svar på motionen. 
 

Av yttrandet framgår att installation av avfallskvarnar inte är att rekommendera 
beroende på risken för stopp i avloppsledningsnätet samt på grund av den ökade 
belastningen för reningsverket vid transport av rivet matavfall i ledningarna.  
 

Under förutsättning att det i budget anslås medel i tillräcklig utsträckning skulle dock 
matavfall istället kunna transportas från hushållen till reningsverket med 
insamlingsfordon där det sedan kan rötas och omvandlas till biogas. 
 

Under år 2009 kommer arbetet med att ta fram en ny avfallsplan att påbörjas. Tekniska 
kontoret föreslår att frågor som rör hanteringen av hushållens matavfall samordnas 
med avfallsplanen och med utredningen om elproduktion vid reningsverket. Vad 
hantering av matavfall kräver i investeringar och driftkostnader kommer att redovisas 
av tekniska kontoret när ett färdigt förslag till avfallsplan finns framtaget. 

Tekniska kontorets förslag 

Kommunfullmäktige antar yttrandet och motionen är därmed besvarad.  

Arbetsutskottets förslag 
Enligt tekniska kontorets förslag. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt arbetsutskottet. 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2009-05-06 § 125   Dnr KS 2008/391 

Yttrande om motion gällande utredning av Kvarntorpshögens 
framtida behandling 

Ärendebeskrivning 

Lennart Eriksson (S) m.fl. har lämnat en motion om Kvarntorpshögens framtida 
behandling. I motionen föreslår de att: 
 
- en parlamentarisk grupp tillsätts i kommunen med inriktning att säkerställa den 
framtida behandlingen av avfallshögens i Kvarntorp. 
 
- Kommunen omedelbart inleder ett samarbete med universitetet i Örebro som syftar 
till att ge underlag för framtida miljöarbete i området. 
 
- Kommunen omedelbart tar kontakt med miljödepartementet för att diskutera framtida 
möjligheter till ett bra miljösamarbete mellan stat kommun och Örebro universitet 
 
Kommundirektör Annika Hallberg och administrativa chefen Hans boskär har i en 
skrivelse den 28 april 2009 lämnat förslag till yttrande över motionen där de delar 
uppfattningen att det är viktigt att kommunen säkerställer den framtida behandlingen 
av avfallshögen och det också är mycket viktig att kommunen är aktiv och ställer krav 
oavsett om kommunens ställningsstagande till en metallutvinning är ja eller nej. 
 
Vidare menar de att Kumla kommun måste vara medvetna om de ökade krav som 
ställs på framtagande av olika former av metaller. Flera av världens ekonomiskt 
åtråvärda metaller finns i Kvarntorp. 
 
Kommunen behöver öka kunskapen om vad vi står inför, kommunen behöver därför 
inleda ett samarbete med Örebro Universitet som är en lämplig samarbetspart i ett 
sådant sammanhang. Vid Örebro Universitet finns såväl professor i miljökemi med 
inriktning mot kärnkemi som docent med inriktningen mot alkaliska restprodukter, 
avfallsdeponering, slutförvarning och förorenad mark.  
 
Det är oerhört viktigt att vi ökar kunskapen både hos oss själva men också hos 
medborgarna så olika ställningsstagande inte bygger på fördomar och förutfattade 
meningar utan bygger på den kunskap som går att få fram. På samma sätt som Örebro 
Universitet kan vara en viktigt samarbetspartner för att öka förståelsen och samla in 
kunskap kring vad vi står inför delar kommunen motionärernas uppfattning om att 
staten också bör vara en aktiv part för att få till ett bra miljösamarbete. 
 
 
Kommunstyrelsen 2009-05-06 § 125, forts  Dnr KS 2008/391 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunledningskontorets förslag 

Kommunfullmäktige antar yttrande och bifaller motionen. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt  kommunledningskontorets förslag. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt arbetsutskottet. 
 
 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2009-05-06 § 126   Dnr KS 2009/129 

Yttrande över Stefan Svenssons motion om översyn av VA-
taxa och ABV 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige remitterade den 23 februari 2009, § 39, en motion från Stefan 
Svensson (S) om översyn av VA-taxan samt allmänna bestämmelser för brukande av 
Kumla kommuns allmänna vatten-och avloppsanläggning. 
 
Tekniska kontoret har av kommunstyrelsens arbetsutskott den 3 mars 2009, § 104, fått 
i uppdrag att lämna förslag till svar på motionen. 
 
I motionen skriver Stefan Svensson bland annat att i takt med att Kumla kommun 
expanderar ställs det även krav på att det kommunala vatten- och avloppssystemet 
byggs ut. 
 
Stefan Svensson föreslår i motionen att Kumla kommun genomför en översyn av 
gällande: 

1. allmänna bestämmelser för brukande av Kumla kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning, ABVA, 

2. taxor för Kumla kommuns vatten- och avloppsverk 
 
Tekniska kontoret har den 28 april 2009 lämnat förslag till svar på motionen. 
 
Av svaret framgår att det i samband med översiktsplanearbetet bör arbetas fram en mer 
långsiktig plan för hur VA-nätet ska dras fram på landsbygden för att ansluta befintlig 
och framtida bebyggelse.  
 
Vidare framgår att kommunfullmäktige den 15 december 2008, § 139, beslutade att 
tekniska kontoret under år 2009 ska omarbeta VA-taxan och ABVA. 

Tekniska kontorets förslag 

Kommunfullmäktige bifaller motionen. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt tekniska kontorets förslag. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt arbetsutskottet. 
 
_____ 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2009-05-06 § 127   Dnr KS 2009/125 

Yttrande om medborgarförslag om att bygga ett vindskydd i 
Sannahed 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige remitterade den 23 februari 2009, § 41, ett medborgarförslag från 
Marianne och Lennart Eliasson om vindskydd i Sannahed. 
 
Makarna Eliasson träffar ofta på barngrupper på utflykt och tycker att barnen är värda 
ett vindskydd under tak där de kan äta sin matsäck vid "regn och skur". 
 
Kultur- och fritidsnämnden har den 27 april 2009 inkommit med ett förslag till 
yttrande. 
 
Av yttrandet framgår att kultur- och fritidsnämnden håller med makarna Eliasson om 
att ett vindskydd behövs i Sannahed. Kultur- och fritidsnämnden kommer därför att i 
samarbete med arbetsmarknadsenheten bygga ett vindskydd i Sannahed. 

Kultur- och fritidsnämndens förslag 

Kommunfullmäktige antar yttrandet och medborgarförslaget är därmed bifallet. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt kultur- och fritidsnämndens förslag. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt arbetsutskottet. 
 
 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2009-05-06 § 128   Dnr KS 2009/128 

Yttrande om medborgarförslag om att laga cyklar som saknar 
ägare 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige remitterade den 23 februari 2009, § 42, ett medborgarförslag från 
Stefan Högberg om att laga upp cyklar som saknar ägare för uthyrning/utlåning till 
campinggäster, turister och invånare. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har den 22 april 2009 lämnat ett förslag till yttrande. 
 
Av yttrandet framgår bland annat att kommunens parkavdelning idag tar hand om 
cyklar som man bedömer stått länge på egen mark och vidarebefodrar dem till polisen 
för förvaring.  
 
Medborgarförslaget om att ta hand om och återanvända gamla cyklar är både kreativt 
och möjligt att genomföra i samförstånd med polisen. 
 
 

Kultur- och fritidsnämndens förslag 

Kommunfullmäktige antar yttrandet och medborgarförslaget är därmed besvarat. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt kultur- och fritidsnämndens förslag. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt arbetsutskottet. 
 
 
 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2009-05-06 § 129   Dnr KS 2009/150 

Förslag till plan-, bygg- och bostadsprogram 2009-2011 

Ärendebeskrivning 

Plan-, bygg- och bostadsprogrammet upprättas årligen och beskriver de närmaste årens 
planerings- och exploateringsverksamhet. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 2 december 2008, § 391, att skicka 
programmet på remiss till berörda. 
 
Barn- och utbildningsnämnden, Socialnämnden, Kultur- och fritidsnämnden, Miljö- 
och byggnadsnämnden, Oppositionen, Kumla Bostäder AB, Hyresgästföreningen, 
Skanska Sverige AB har lämnat synpunkter på förslaget. 
 
Miljö- och byggnadskontoret har i sitt tjänsteutlåtande sammanfattat och kommenterat 
inkomna synpunkter upprättat förslag till Plan-, bygg- och bostadsprogram för åren 
2009-2011. Redaktionella justeringar och uppdateringar har gjorts, 
Näringslivsprogram har tagits bort.  
Kv Fiskalen, kv Rörläggaren, Idrottsparken och vindkraftplan prioriteras till A. 
 
Med de föreslagna justeringarna och kompletteringarna föreslås att programmet 
godkänns och skickas till kommunfullmäktige för antagande. 

Miljö- och byggnadskontorets förslag 

Kommunfullmäktige antar Plan-, bygg- och bostadsprogram 2009-2011. 

Arbetsutskottet

Yrkanden 

Torbörn Ahlin (C) yrkar bifall till skriftlig reservation från Maria Haglund (M) och 
Torbörn Ahlin (C). 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige antar Plan-, bygg- och bostadsprogram 2009-2011. 

Reservationer 

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

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2009-05-06 § 129, forts   Dnr KS 2009/150  

Kommunstyrelsen

Yrkanden 

Maria Haglund (M) yrkar bifall till sin och Ahlins skriftliga reservation. 

Kommunstyrelsens förslag 
Enligt arbetsutskottet. 

 Reservationer 

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

 
 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2009-05-06 § 130   Dnr KS 2008/311 

Yttrande om budget- och arvodesfrågor för kommunrevisionen

Ärendebeskrivning 

Anders Svärd (C), ordförande kommunrevisionen i Kumla kommun och Anders 
Johansson (S), vice ordförande kommunrevisionen i Kumla kommun inkom den 25 
september 2008 med ett förslag om budget- och arvodesfrågor för kommunrevisionen i 
Kumla kommun. 
 
Kommunfullmäktige återremitterade ärendet vid sin behandling 2009-01-27, § 9, till 
kommunstyrelsen i samband med att uppdrag gavs åt kommunstyrelsen att ompröva 
2009 års budget. 
 
Revisorerna föreslår att arvodet för ledamöterna skall uppgå till motsvarande fem 
dagarvoden. Det innebär en ökning av kostnaderna på 83,5 tkr plus arbetsgivaravgifter 
på 26,2 tkr, tillsammans 109,7 tkr (se bilaga). 
 
Kommunledningsförvaltningen har genomfört en översyn av sin budget med anledning 
av resultatöverföringen 2008. I samband med denna översyn har revisorernas överskott 
2008 på 353,2 tkr ombudgeterats till 2009.  
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att arvodeshöjningen på sammanlagt 109,7 tkr 
får finansieras inom ramen för revisorernas totala budget 2009. Finansieringen av 
arvodeshöjningen åren därefter hänskjuts till budgetberedningen för 2010 års budget. 
 
Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
 
1. Arvodena till ledamöterna höjs enligt bilaga, 
2. Finansiering sker inom ramen för revisorernas budget 2009, 
3. Finansieringen från och med 2010 hänskjuts till budgetberedningen. 
 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige godkänner kommunledningskontorets förslag. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt arbetsutskottet. 
 
 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 
 



  
KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
  
 

17 

 
 

Kommunstyrelsen 2009-05-06 § 131   Dnr KS 2009/302 

Årsredovisning 2008 - Stiftelsen Svenska Skoindustrimuseet i 
Kumla 

Ärendebeskrivning 

Stiftelsen Svenska Skoindustrimuseet i Kumla har den 26 mars 2009 inkommit med 
årsredovisning för år 2008. 
 
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. 
 
 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2009-05-06 § 132   Dnr KS 2009/346 

Förslag till ändring av "Regler och avgiftstaxa för 
förskoleverksamhet och skolbarnomsorg i Kumla kommun" 

Ärendebeskrivning 

Barn och utbildningsnämnden har den 15 april 2009, § 43, beslutat föreslå 
kommunfullmäktige besluta om ändringar i ”Regler och avgiftstaxa för 
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Kumla kommun” enligt nedan 
 
Under avsnittet Avgiftstaxa för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg, rubriken 
”Avgift för förskola under perioden 1 september – 31 maj från och med det år barnet 
fyller fyra år (Avgiftstaxa för barn i allmän förskola) läggs följande bisats till: ”samt 
familjedaghem från och med det år barnet fyller fyra år”. 
 
Vidare föreslår barn- och utbildningsnämnden att kommunfullmäktige beslutar att 
ändringarna gäller från och med den 1 juli 2009. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige godkänner föreslagna ändringar och beslutar att dessa ska gälla 
från och med den 1 juli 2009. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt arbetsutskottet. 
 
 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2009-05-06 § 133   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. 
 
 
_____ 

 
 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2009-05-06 § 134   Dnr KS 2009/317 

Förlängning av samverkansavtalet mellan Kumla kommun och 
Stiftelsen Activa i Örebro län 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade den 3 oktober 2007 om att delta i Stiftelsen Activas arbete 
under en period av ett år, från den 1 juli 2007 – 1 juli 2008. 
 
Den 2008-02-26 tecknades avtal med Stiftelsen Activa kring detta. Avtalet syftar till 
att kommunen ger Stiftelsen Activa bidrag för dess verksamhet för personer - bosatta i 
Kumla kommun - som befinner sig i utanförskap och för att dessa ska kunna närma sig 
arbetsmarknaden. 
 
Activa utför bland annat individuella stödåtgärder för personer med 
funktionsnedsättningar för en möjlig etablering på arbetsmarknaden.  
 
Kumla kommun ger stiftelsen 311 000 kr/år och ersättningen betalas ut fyra gånger per 
verksamhetsår i förskott.  
 
Kommunens avtal med Activa löper ut 2009-12-31 och förlängs automatiskt med 24 
månader om ingen av parterna säger upp avtalet sex månader före avtalstidens utgång. 
 
Kommunstyrelsen behöver således fatta besluta som stämmer överens med avtalets 
längd som föreslås belasta kommunstyrelsens konto för oförutsett, Vidare behöver 
kommunstyrelsen ta ställning till om avtalet ska sägas upp eller omförhandlas innan 
2009-06-01 eller låta befintligt avtal kvarstå och automatiskt förlängas. 
 
Kommunledningskontorets föreslår att kommunstyrelsen  

1. Tar kostnaden för att uppfylla avtalet från kommunstyrelsens konto för 
oförutsett. 

2. Säger upp befintligt avtal för omförhandling och att eventuella kostnader för 
detta överlämnas till budgetberedningen 

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen  
1. lämnar avtalet oförändrat 
2. tar kostnaden för att uppfylla avtalet från kommunstyrelsens konto för 

oförutsett 
3. överlämnar till budgetberedningen att arbeta vidare på avtalet 

 
 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2009-05-06 § 134, forts Dnr KS 2009/317  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att 
1. lämnar avtalet oförändrat 
2. kostnaden för att uppfylla avtalet tas från kommunstyrelsens konto för 

oförutsett 
3. budgetberedningen får i uppdrag att arbeta vidare på finansieringen av avtalet 

 
_____ 

Expediering 
Stiftelsen Activa 
Ekonomichef Johan Hultgren  

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 
 



  
KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
  
 

22 

 
 

Kommunstyrelsen 2009-05-06 § 135   Dnr KS 2009/301 

Samverkan mellan Handelshögskolan vid Örebro Universitet 
och Örebroregionens näringsliv, myndigheter och 
organisationer 

Ärendebeskrivning 

Handelshögskolan vid Örebro universitet har i en skrivelse inkommit med en förfrågan 
om att på sikt fördjupa samverkan och se det som en kontinuerlig och självklar del i 
deras verksamheten även utöver deras professionsinriktade program för 
grundutbildningen.  
 
Exempel på utbyte som de nämnder i skrivelsen: 
 
- seminarier eller frukostmöten där aktuell forskning presenteras. 
- studiebesök av deras personal inom företag och förvaltningar och omvänt. 
- uppdragsutbildningar. 
- Samverkan kring forskning- och utvecklingsprojekt. 
 
Om Kumla kommun är intresserade av att få veta mer kommer de gärna till oss för att 
informera. 
 
Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen 

1.  uttalar att Kumla kommun är positiva till samverkan med handelshögskolan, 
samt 

2. bjuder in handelshögskolan till kommunstyrelsens sammanträde i maj för att bli 
mer informerad. 
 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen godkänner kommunledningskontorets förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner kommunledningskontorets förslag. 
 
_____ 

Expediering 
Kommunledningskontoret  

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2009-05-06 § 136   Dnr KS 2009/324 

Förslag till förändrad chefsorganisation inom socialförvaltningen

Ärendebeskrivning 

Kommundirektör Annika Hallberg, socialchef Yvonne Nilsson och stf socialchef 
Catarina Carlsson har den 14 april 2009 inkommit med ett förslag till förändrad 
chefsorganisation inom socialförvaltningen. 
 
I skrivelsen föreslås bland annat att lediga enhetschefstjänster omvandlas till två 
verksamhetschefer, en för LSS/psykiatri och en för äldreomsorg. Verksamhetscheferna 
får ett direkt chef- och ledarskap för befintliga enhetschefer inom varje område. 
Verksamhetscheferna för LSS/psykiatri och äldreomsorgen får ett övergripande 
strategiskt verksamhetsansvar för ekonomi, personal och arbetsmiljö.  
 
Idag har psykiatrichefen ett administrativt stöd av två samordnartjänster på 50 procent 
vardera. Nytt förslag är att tillsätta endast en samordnartjänst på 100 procent som har 
ett utökat ansvar och mandat att besluta i vissa driftfrågor som rör personal, 
arbetsmiljö och vissa budgetfrågor. 
 
För äldreomsorgen omfördelas ansvarsområdet från avgående chef till övriga  sex 
kvarvarande enhetschefer. Samtliga ansvarsområden får ses över och omstruktureras 
för att få en effektivare styrning. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen antar svaret med förändringen av årtalet till 2009 gällande chefers 
pensionsavgångar på sidan 1. 

Kommunstyrelsen

Yrkanden 

Elisabeth Berglund (V) yrkar på att den nya organisationen ska utvärderas efter två år. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antar svaret med förändringen av årtalet till 2009 gällande chefers 
pensionsavgångar på sidan 1 i förslaget, samt tillägget att den nya organisationen ska 
utvärderas efter två år. 
_____ 

Expediering 
Kommundirektör Annika Hallberg 
Socialchef Yvonne Nilsson 
Stf socialchef Catarina Carlsson 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2009-05-06 § 137   Dnr KS 2009/236 

Program för barn som begått skadegörelse av kommunal 
egendom 

Ärendebeskrivning 

Ett förslag till program för barn som begått skadegörelse av kommunal egendom har 
den 4 mars 2009 inlämnats av Christer Thörner och Leif Hallberg 
arbetsmarknadsenheten, Jonathan Rydén kommunledningskontoret, Christer Möllberg 
socialförvaltningen samt Lars-Göran Karlsson kultur och fritidsförvaltningen. 
 

Kumla kommun har tidigare beslutat att kommunen aktivt ska ställa skadeståndskrav 
på barn under 15 år som medvetet och uppsåtligt förstör kommunens egendom. Valet 
ska då vara att summan betalas eller jobbas av. Kravet kan endast ställas när det är 
klart vilka som utfört vandaliseringen och att de erkänt sin inblandning. 
Skadeståndslagen medger att krav på ersättning kan ställas på icke-straffmyndiga barn 
under 15 år. Det har också beslutats att barnen ska erbjudas någon form av arbete för 
att kunna göra sig fri från denna skuld.  
 

Arbetsutskottet beslutade den 10 mars 2009, § 120, att anta program för barn som 
begått skadegörelse av kommunal egendom med justeringarna att det även ska omfatta 
barn i åldern 13 år till och med 17 år samt att ordet föräldrar genomgående byts ut till 
vårdnadshavare. 
 

Kommunjurist Jonathan Rydén har den 8 april 2009 efter samtal med IFO-chef Ulf 
Trolin reviderat upplagan.  

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen antar den reviderade upplagan av programmet. 

Kommunstyrelsen

Yrkanden 

Maria Haglund (M) yrkar på att det tydligt ska framgå av förslaget att föräldrastegen 
och medling ingår i de maximalt 225 timmarna som ungdomar kan erbjudas att arbeta 
av på sin skuld. 
 

Haglund yrkar också på att programmet utvärderas efter ett år. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antar den reviderade upplagan av programmet med tillägget att det 
tydligt ska framgå av förslaget att föräldrastegen och medling ingår i de maximalt 225 
timmarna som ungdomar kan erbjudas att arbeta av på sin skuld. 
Kommunstyrelsen gör också tillägget att programmet ska utvärderas efter ett år. 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 
 



  
KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
  
 

25 

 
Kommunstyrelsen 2009-05-06 § 137 , forts Dnr KS 2009/236  

_____ 

Expediering 
Christer Thörner och Leif Hallberg, arbetsmarknadsenheten  
Jonathan Rydén, kommunledningskontoret 
Christer Möllberg, socialförvaltningen 
Lars-Göran Karlsson, kultur- och fritidsförvaltningen 
IFO-chef Ulf Trolin 
 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2009-05-06 § 138   Dnr KS 2009/328 

Lokal kursplan på John Norlandergymnasiet 

Ärendebeskrivning 

Rektorn för John Norlandergymnasiet föreslår att en lokal kurs inrättas inom ämnet 
Företagsekonomi: Plus-konsument. Avsikten är att kursen ska erbjudas inom 
Individuellt val. 

Gymnasieutskottets förslag 

Gymnasieutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att inrätta den lokala kursen 
Plus-konsument, 50 p. Kursen ska erbjudas inom Individuellt val. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt gymnasieutskottet. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar inrätta den lokala kursen Plus-konsument, 50 p. Kursen ska 
erbjudas inom Individuellt val. 
 
_____ 

Expediering 
Gymnasiechef Rolf Östman 
Rektorn för John Norlandergymnasiet 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2009-05-06 § 139   Dnr KS 2008/333 

Barnensdagsförening 

Ärendebeskrivning 

Ekonomichef Johan Hultgren informerar om möte med Barnensdagsföreningen och att 
kommunen fått en faktura gällande dräneringsarbete. 

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet beslutar ge Barnensdagsföreningen 100 000 kronor i stöd för 
dräneringsarbete utfört vid föreningens lokaler. 
 
De resterande 50 000 kronorna i renoveringsbidrag överlåter arbetsutskottet till 
kommunstyrelsen att besluta om. 

Kommunstyrelsens beslut  

Kommunstyrelsen beslutar ge Barnensdagsföreningen 50 000 kronor i 
renoveringsbidrag. 
 
_____ 

Expediering 
Barnensdagsföreningen 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2009-05-06 § 140   Dnr KS 2009/341 

Försäljning av del av fastigheten Kumla Kumla 11:1 

Ärendebeskrivning 

Köpekontrakt har upprättats där Kumla kommun säljer del av fastigheten Kumla 
Kumla 11:1. 
 
Fastighetens areal utgör ca 2 240 kvm och är obebyggd. 
 
Köpesumma 275 000 kronor. 
 
Köpekontraktet gäller under förutsättning att det godkänns av kommunstyrelsen. 

Näringslivsdirektörens förslag 

Näringslivsdirektör Thage Arvidsson och Markhandläggare Noomi Bååth föreslår att 
kommunstyrelsen godkänner köpekontraktet samt budgeterar en inkomst om 275 000 
kronor i investeringsbudgeten för kommunstyrelsen. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt näringslivsdirektörens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner köpekontraktet samt budgeterar en inkomst om 275 000 
kronor i investeringsbudgeten för kommunstyrelsen. 
 
_____ 

Expediering 
Näringslivsdirektör Thage Arvidsson 
Markhandläggare Noomi Bååth 
Berörd fastighetsägare 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2009-05-06 § 141   Dnr KS 2009/330 

Omdisponeringar i 2009 års budget med anledning av 
överflyttning av anslag för IT-tekniker 

Ärendebeskrivning 

Budgetekonom Anders Borg har den 16 april 2009 inkommit med en skrivelse 
gällande tjänsten IT-tekniker som följde med till John Norlandergymnasiet när Kumla 
kommun utträde ur SUF. 
 
I samband med återbesättningen har tjänsten organisatoriskt flyttats till IT-service. 

Förslag 

Budgetekonom Anders Borgs förslag är att kommunstyrelsen beslutar om att 370 000 
kronor omdisponeras från ansvar 1051 Gymnasieutbildning till ansvar 1014 IT-
chef/strateg.   

Arbetsutskottets förslag 

Enligt ekonomiavdelningens förslag 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att 370 000 kronor omdisponeras från ansvar 1051 
Gymnasieutbildning till ansvar 1014 IT-chef/strateg.   
 
_____ 

Expediering 
Ekonomichef Johan Hultgren 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 
 



  
KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
  
 

30 

 
 

Kommunstyrelsen 2009-05-06 § 142   Dnr KS 2009/340 

Förslag till inrättande av central bemanningsenhet 

Ärendebeskrivning 

Personalchef Ulla Lundholm har den 20 april 2009 inkommit med förslag till 
inrättande av central bemanningsenhet. 
 
Personalchefen föreslår att för att förbättra och effektivisera rekryteringen av vikarier 
(månadsanställda och timanställda) ska Kumla Kommun inrättar en central 
bemanningsenhet under en försöksperiod om två år. 
 
Syftet med att införa en bemanningsenhet är att: 
• erhålla en rationell och effektiv hantering av bemanningsärenden 
• erhålla en ingång i kommunen för rekryteringsärenden 
• effektivare bevakning av företrädesrätt och konverteringar 
• säkerställa kompetensen 
• färre antal timanställda 
• bättre kvalité i verksamheten 
• mer konsekvent behandling av ärenden 
 
Bemanningsenheten föreslås tillhöra kommunstyrelsen, personalavdelningen och bör 
inrättas i tre steg. 

Personalchefens förslag 

1. En bemanningsenhet lydande under personalavdelningen, inrättas f r o m 1 juni 
2009. 

2. 2,0 tjänst förs över från socialförvaltningen, varav 1,0 tjänst temporärt samt att 
befintlig vikarieexpedition på Barn- och utbildningsförvaltningen förs över 
hösten-09 

3. Successiv utbyggnad att omfatta all vikarerekrytering inom Kumla Kommun 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt personalchefens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att   
1. En bemanningsenhet lydande under personalavdelningen, inrättas f r o m 1 juni 

2009. 
2. 2,0 tjänst förs över från socialförvaltningen, varav 1,0 tjänst temporärt samt att 

befintlig vikarieexpedition på Barn- och utbildningsförvaltningen förs över 
hösten-09. 

3. Successiv utbyggnad att omfatta all vikarerekrytering inom Kumla Kommun. 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2009-05-06 § 142 , forts Dnr KS 2009/340  

_____ 

Expediering 
Personalchef Ulla Lundholm 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2009-05-06 § 143   Dnr KS 2009/344 

Förslag till ändring i delegationsordningen för 
kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 

Sedan den senaste ändringen av delegationsordningen den 7 maj 2008, § 81 har det 
framkommit att behov finns av vissa justeringar i på grund av uppdelningen i Tekniska 
kontoret och Kommunfastigheter. Vidare föreslås ett nytt ärende för delegering 
avseende beslut om placering av tillfälliga farthinder ex i form av blomlådor. Se bilagd 
handling den 22 april 2009. 

Tekniska kontorets förslag 

Kommunstyrelsen antar förslag till ändring i delegationsordningen daterad den 22 april 
2009. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt tekniska kontorets förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antar förslag till ändring i delegationsordningen daterad den 22 april 
2009. 
 
_____ 

Expediering 
Tekniska kontoret 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 
 


	Lennart Eriksson (S)
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	Björn Eriksson (S) 
	Mats Hellgren (M) 
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	Christer Thörner (S) 
	Jan Engman (C) 
	Sten Persson (S) 
	Denis Nilsson (V)
	Annika Hallberg 
	Jenny Gustavsson Rylander, sekr 
	Ola Bosshammar, Kumla mot narkotika § 119
	Mikael Calmestig 
	Sophie Arvberger, Kumla mot narkotika § 119
	Kommunstyrelsen
	2009-05-06
	§ 119  
	Dnr 
	Ola Bosshammar och Sophie Arvberger informerar vid sammanträdet.
	_____
	 
	Kommunstyrelsen
	2009-05-06
	§ 120  
	Dnr KS 2009/345
	Barn- och utbildningsnämnden har den 23 april 2009 inkommit med kvalitetsredovisning för 2008.
	Kommunfullmäktige godkänner barn- och utbildningsnämndens kvalitetsredovisning för 2008.
	Barn- och utbildningschefen redovisar kvalitetsredovisningen på kommunfullmäktige i maj.  Till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige skickas endast sammanfattningen av kvalitetsredovisningen. Dokumentet går att hämta på kansliet.
	Enligt arbetsutskottet.
	 
	Kommunstyrelsen
	2009-05-06
	§ 121  
	Dnr 
	Anmäles beslut genom protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 mars, 7, 21 och 28 april, samt från gymnasieutskottet den 30 mars.
	_____
	 
	Kommunstyrelsen
	2009-05-06
	§ 122  
	Dnr KS 2008/377
	Camilla Borneland Palm med flera har den 9 oktober 2008 lämnat ett medborgarförslag. I förslaget föreslås kommunen starta ytterligare en avdelning vid Hardemo förskola. Avdelningen ska, enligt förslaget, bedrivas som en ”Naturförskola”.  Kommunfullmäktige remitterade den 17 november 2008 medborgarförslaget till kommunstyrelsen.  Kommunstyrelsens arbetsutskott gav den 25 november 2008, § 248, barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att lämna förslag till yttrande.   Barn och utbildningsnämnden har den 23 april 2009 lämnat ett förslag till yttrande.   Av yttrandet framgår bland annat att genom att inrätta en uteprofilering kan de barn som står på kö till förskolan i Hardemo få placering på sitt förstahandsval. För att uteprofilen ska kunna förverkligas måste en eldstad och vindskydd byggas samt torkskåp införskaffas. Vidare ska resurserna omfördelas enligt förvaltningens nyckeltal och befintliga lokaler, exempelvis gymnastiklokaler och eventuellt förskola/skola, vara möjliga att tas i anspråk.
	Kommunfullmäktige godkänner yttrandet och uppdrar åt barn- och utbildningsförvaltningen att inrätta en utomhusprofilering vid Hardemo förskola.  Medborgarförslaget är därmed antaget. 
	Enligt barn- och utbildningsnämnden.
	Enligt arbetsutskottet
	Kommunstyrelsen
	2009-05-06
	§ 123  
	Dnr KS 2008/225
	Kommunfullmäktige remitterade den 15 september 2008, § 103, en motion framlagd av Mats Gunnarsson (MP), Maria Haglund (M), Linda axäng (FP), Per Holm (KD) och Torbjörn Ahlin (C) om satsning på besöksnäringen.  I motionen föreslår de att:  1. Kommunen gör en ordentlig genomlysning av dagens organisation för utåtriktat arbete i besöksbranschen. 2. Utredningen inkluderar samverkan med gymnasieutbildningen, ideella föreningar, företag och nätverk inom turism/besöksnäring 3. Utredningen får i uppdrag att föreslå budgetjusteringar som möjliggör en ökad satsning inför budgetåret 2009 och framåt.  I en skrivelse från kommundirektören framgår att Länets turistorgan är Regionförbundet och att marknadsför länet både nationellt och internationellt, då under namnet ”The heart of Sweden”. Genom dem skapas både broschyrer och annonser. Vissa noggrant utvalda målgruppsländer som man har valt är bl a Tyskland, Danmark, Holland och England.  Länet är sedan år 2007 också indelat tre destinationer, där Kumla ingår i besöksområde Örebro tillsammans med Örebro, Hallsberg och Lekeberg genom ett samverkansavtal som löper t o m den 30 juni 2010.  Syftet är att bredda delaktigheten, skapa effektiva arenor, och ta fram en långsiktig turistisk strategi. Rent praktiskt utförs detta via turistbolaget Destination Örebro. Hittills  har det gemensamma arbetet genererat gemensamt broschyrmateriel, evenemangskalender och en karta. Vidare kommer kommunerna bland annat att samarbeta om annonser, mässdeltagande, utbildning och produktutveckling.  Detta har gjort att Kumla finns numera med på alla strategiska ställen i Örebro och vi får en vältäckande direktspridning av våra evenemang, 75 000 exemplar i senaste tryckningen.   Vad gäller samverkan med gymnasieutbildningen, ideella föreningar, företag och nätverk inom turism/besöksnäring leder kultur- och fritidsförvaltningen ett nätverk med Kumla Promotion, företagare inom besöksnäringen, museer m fl. Nätverksarbetet handlar om att utveckla Kumla som turistort.  Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige antar yttrandet och att motionen därmed är besvarad.
	Kommunstyrelsen
	2009-05-06
	§ 123, forts  
	Dnr KS 2008/225
	Maria Haglund (M) yrkar bifall till motionen. 
	Kommunfullmäktige antar yttrandet och motionen är därmed besvarad.
	Maria Haglund (M) yrkar bifall till motionen.
	Enligt arbetsutskottet.
	Maria Haglund (M), Thorbjörn Ahlin (C), Linda Axäng (FP), Mats Hellgren (M) och Raymonda Kourie (KD) reserverar sig till förmån för Haglunds yrkande.
	 
	Kommunstyrelsen
	2009-05-06
	§ 124  
	Dnr KS 2009/46
	Kommunfullmäktige remitterade den 27 januari 2009, § 18, en motion av Lennart Eriksson (S) om vidareutveckling av energiutvinning vid reningsverket till kommunstyrelsen för beredning.  I motionen föreslår Lennart Eriksson (S) att
	1. kommunen utreder verkningarna av avfallskvarnar i hushållen i Kumla kommun, samt
	2. samordnar utredningen med redan tidigare lagd motion.
	 Tekniska kontoret har av kommunstyrelsens arbetsutskott, den 3 februari 2009, § 46, fått i uppdrag att lämna förslag till svar på motionen.  Tekniska kontoret har vidare av kommunfullmäktige, den 27 januari 2009, § 145, fått i uppdrag att utreda möjligheten att vid kommunens reningsverk producera el för eget bruk och försäljning. En sådan utredning pågår.  Tekniska kontoret har den 27 april 2009 lämnat förslag till svar på motionen.  Av yttrandet framgår att installation av avfallskvarnar inte är att rekommendera beroende på risken för stopp i avloppsledningsnätet samt på grund av den ökade belastningen för reningsverket vid transport av rivet matavfall i ledningarna.   Under förutsättning att det i budget anslås medel i tillräcklig utsträckning skulle dock matavfall istället kunna transportas från hushållen till reningsverket med insamlingsfordon där det sedan kan rötas och omvandlas till biogas.  Under år 2009 kommer arbetet med att ta fram en ny avfallsplan att påbörjas. Tekniska kontoret föreslår att frågor som rör hanteringen av hushållens matavfall samordnas med avfallsplanen och med utredningen om elproduktion vid reningsverket. Vad hantering av matavfall kräver i investeringar och driftkostnader kommer att redovisas av tekniska kontoret när ett färdigt förslag till avfallsplan finns framtaget.
	Kommunfullmäktige antar yttrandet och motionen är därmed besvarad. 
	Enligt tekniska kontorets förslag.
	Enligt arbetsutskottet.
	Kommunstyrelsen
	2009-05-06
	§ 125  
	Dnr KS 2008/391
	Lennart Eriksson (S) m.fl. har lämnat en motion om Kvarntorpshögens framtida behandling. I motionen föreslår de att:  - en parlamentarisk grupp tillsätts i kommunen med inriktning att säkerställa den framtida behandlingen av avfallshögens i Kvarntorp.  - Kommunen omedelbart inleder ett samarbete med universitetet i Örebro som syftar till att ge underlag för framtida miljöarbete i området.  - Kommunen omedelbart tar kontakt med miljödepartementet för att diskutera framtida möjligheter till ett bra miljösamarbete mellan stat kommun och Örebro universitet  Kommundirektör Annika Hallberg och administrativa chefen Hans boskär har i en skrivelse den 28 april 2009 lämnat förslag till yttrande över motionen där de delar uppfattningen att det är viktigt att kommunen säkerställer den framtida behandlingen av avfallshögen och det också är mycket viktig att kommunen är aktiv och ställer krav oavsett om kommunens ställningsstagande till en metallutvinning är ja eller nej.  Vidare menar de att Kumla kommun måste vara medvetna om de ökade krav som ställs på framtagande av olika former av metaller. Flera av världens ekonomiskt åtråvärda metaller finns i Kvarntorp.  Kommunen behöver öka kunskapen om vad vi står inför, kommunen behöver därför inleda ett samarbete med Örebro Universitet som är en lämplig samarbetspart i ett sådant sammanhang. Vid Örebro Universitet finns såväl professor i miljökemi med inriktning mot kärnkemi som docent med inriktningen mot alkaliska restprodukter, avfallsdeponering, slutförvarning och förorenad mark.   Det är oerhört viktigt att vi ökar kunskapen både hos oss själva men också hos medborgarna så olika ställningsstagande inte bygger på fördomar och förutfattade meningar utan bygger på den kunskap som går att få fram. På samma sätt som Örebro Universitet kan vara en viktigt samarbetspartner för att öka förståelsen och samla in kunskap kring vad vi står inför delar kommunen motionärernas uppfattning om att staten också bör vara en aktiv part för att få till ett bra miljösamarbete.
	Kommunstyrelsen
	2009-05-06
	§ 125, forts  
	Dnr KS 2008/391
	Kommunfullmäktige antar yttrande och bifaller motionen.
	Enligt  kommunledningskontorets förslag.
	Enligt arbetsutskottet.
	 
	Kommunstyrelsen
	2009-05-06
	§ 126  
	Dnr KS 2009/129
	Kommunfullmäktige remitterade den 23 februari 2009, § 39, en motion från Stefan Svensson (S) om översyn av VA-taxan samt allmänna bestämmelser för brukande av Kumla kommuns allmänna vatten-och avloppsanläggning.  Tekniska kontoret har av kommunstyrelsens arbetsutskott den 3 mars 2009, § 104, fått i uppdrag att lämna förslag till svar på motionen.  I motionen skriver Stefan Svensson bland annat att i takt med att Kumla kommun expanderar ställs det även krav på att det kommunala vatten- och avloppssystemet byggs ut.  Stefan Svensson föreslår i motionen att Kumla kommun genomför en översyn av gällande:
	1. allmänna bestämmelser för brukande av Kumla kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, ABVA,
	2. taxor för Kumla kommuns vatten- och avloppsverk
	 Tekniska kontoret har den 28 april 2009 lämnat förslag till svar på motionen.  Av svaret framgår att det i samband med översiktsplanearbetet bör arbetas fram en mer långsiktig plan för hur VA-nätet ska dras fram på landsbygden för att ansluta befintlig och framtida bebyggelse.   Vidare framgår att kommunfullmäktige den 15 december 2008, § 139, beslutade att tekniska kontoret under år 2009 ska omarbeta VA-taxan och ABVA.
	Kommunfullmäktige bifaller motionen.
	Enligt tekniska kontorets förslag.
	Enligt arbetsutskottet.
	_____
	 
	Kommunstyrelsen
	2009-05-06
	§ 127  
	Dnr KS 2009/125
	Kommunfullmäktige remitterade den 23 februari 2009, § 41, ett medborgarförslag från Marianne och Lennart Eliasson om vindskydd i Sannahed.  Makarna Eliasson träffar ofta på barngrupper på utflykt och tycker att barnen är värda ett vindskydd under tak där de kan äta sin matsäck vid "regn och skur".  Kultur- och fritidsnämnden har den 27 april 2009 inkommit med ett förslag till yttrande.  Av yttrandet framgår att kultur- och fritidsnämnden håller med makarna Eliasson om att ett vindskydd behövs i Sannahed. Kultur- och fritidsnämnden kommer därför att i samarbete med arbetsmarknadsenheten bygga ett vindskydd i Sannahed.
	Kommunfullmäktige antar yttrandet och medborgarförslaget är därmed bifallet.
	Enligt kultur- och fritidsnämndens förslag.
	Enligt arbetsutskottet.
	 
	Kommunstyrelsen
	2009-05-06
	§ 128  
	Dnr KS 2009/128
	Kommunfullmäktige remitterade den 23 februari 2009, § 42, ett medborgarförslag från Stefan Högberg om att laga upp cyklar som saknar ägare för uthyrning/utlåning till campinggäster, turister och invånare.  Kultur- och fritidsnämnden har den 22 april 2009 lämnat ett förslag till yttrande.  Av yttrandet framgår bland annat att kommunens parkavdelning idag tar hand om cyklar som man bedömer stått länge på egen mark och vidarebefodrar dem till polisen för förvaring.   Medborgarförslaget om att ta hand om och återanvända gamla cyklar är både kreativt och möjligt att genomföra i samförstånd med polisen.  
	Kommunfullmäktige antar yttrandet och medborgarförslaget är därmed besvarat.
	Enligt kultur- och fritidsnämndens förslag.
	Enligt arbetsutskottet.
	 
	Kommunstyrelsen
	2009-05-06
	§ 129  
	Dnr KS 2009/150
	Plan-, bygg- och bostadsprogrammet upprättas årligen och beskriver de närmaste årens planerings- och exploateringsverksamhet.  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 2 december 2008, § 391, att skicka programmet på remiss till berörda.  Barn- och utbildningsnämnden, Socialnämnden, Kultur- och fritidsnämnden, Miljö- och byggnadsnämnden, Oppositionen, Kumla Bostäder AB, Hyresgästföreningen, Skanska Sverige AB har lämnat synpunkter på förslaget.  Miljö- och byggnadskontoret har i sitt tjänsteutlåtande sammanfattat och kommenterat inkomna synpunkter upprättat förslag till Plan-, bygg- och bostadsprogram för åren 2009-2011. Redaktionella justeringar och uppdateringar har gjorts, Näringslivsprogram har tagits bort.  Kv Fiskalen, kv Rörläggaren, Idrottsparken och vindkraftplan prioriteras till A.  Med de föreslagna justeringarna och kompletteringarna föreslås att programmet godkänns och skickas till kommunfullmäktige för antagande.
	Kommunfullmäktige antar Plan-, bygg- och bostadsprogram 2009-2011.
	Torbörn Ahlin (C) yrkar bifall till skriftlig reservation från Maria Haglund (M) och Torbörn Ahlin (C).
	Kommunfullmäktige antar Plan-, bygg- och bostadsprogram 2009-2011.
	Torbjörn Ahlin (C) och Maria Haglund (M) lämnar en skriftlig reservation som bifogas protokollet.
	Kommunstyrelsen
	2009-05-06
	§ 129, forts  
	Dnr KS 2009/150
	Maria Haglund (M) yrkar bifall till sin och Ahlins skriftliga reservation.
	Enligt arbetsutskottet.
	Maria Haglund (M), Thorbjörn Ahlin (C), Linda Axäng (FP), Mats Hellgren (M) och Raymonda Kourie (KD) reserverar sig till förmån för Haglunds yrkande.
	 
	Kommunstyrelsen
	2009-05-06
	§ 130  
	Dnr KS 2008/311
	Anders Svärd (C), ordförande kommunrevisionen i Kumla kommun och Anders Johansson (S), vice ordförande kommunrevisionen i Kumla kommun inkom den 25 september 2008 med ett förslag om budget- och arvodesfrågor för kommunrevisionen i Kumla kommun.  Kommunfullmäktige återremitterade ärendet vid sin behandling 2009-01-27, § 9, till kommunstyrelsen i samband med att uppdrag gavs åt kommunstyrelsen att ompröva 2009 års budget.  Revisorerna föreslår att arvodet för ledamöterna skall uppgå till motsvarande fem dagarvoden. Det innebär en ökning av kostnaderna på 83,5 tkr plus arbetsgivaravgifter på 26,2 tkr, tillsammans 109,7 tkr (se bilaga).  Kommunledningsförvaltningen har genomfört en översyn av sin budget med anledning av resultatöverföringen 2008. I samband med denna översyn har revisorernas överskott 2008 på 353,2 tkr ombudgeterats till 2009.   Kommunledningsförvaltningen föreslår att arvodeshöjningen på sammanlagt 109,7 tkr får finansieras inom ramen för revisorernas totala budget 2009. Finansieringen av arvodeshöjningen åren därefter hänskjuts till budgetberedningen för 2010 års budget.  Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige beslutar att  1. Arvodena till ledamöterna höjs enligt bilaga, 2. Finansiering sker inom ramen för revisorernas budget 2009, 3. Finansieringen från och med 2010 hänskjuts till budgetberedningen. 
	Kommunfullmäktige godkänner kommunledningskontorets förslag.
	Enligt arbetsutskottet.
	 
	Kommunstyrelsen
	2009-05-06
	§ 131  
	Dnr KS 2009/302
	Stiftelsen Svenska Skoindustrimuseet i Kumla har den 26 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
	2009-05-06
	§ 132  
	Dnr KS 2009/346
	Barn och utbildningsnämnden har den 15 april 2009, § 43, beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta om ändringar i ”Regler och avgiftstaxa för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Kumla kommun” enligt nedan  Under avsnittet Avgiftstaxa för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg, rubriken ”Avgift för förskola under perioden 1 september – 31 maj från och med det år barnet fyller fyra år (Avgiftstaxa för barn i allmän förskola) läggs följande bisats till: ”samt familjedaghem från och med det år barnet fyller fyra år”.  Vidare föreslår barn- och utbildningsnämnden att kommunfullmäktige beslutar att ändringarna gäller från och med den 1 juli 2009.
	Kommunfullmäktige godkänner föreslagna ändringar och beslutar att dessa ska gälla från och med den 1 juli 2009.
	Enligt arbetsutskottet.
	 
	Kommunstyrelsen
	2009-05-06
	§ 133  
	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
	2009-05-06
	§ 134  
	Dnr KS 2009/317
	Kommunstyrelsen beslutade den 3 oktober 2007 om att delta i Stiftelsen Activas arbete under en period av ett år, från den 1 juli 2007 – 1 juli 2008.  Den 2008-02-26 tecknades avtal med Stiftelsen Activa kring detta. Avtalet syftar till att kommunen ger Stiftelsen Activa bidrag för dess verksamhet för personer - bosatta i Kumla kommun - som befinner sig i utanförskap och för att dessa ska kunna närma sig arbetsmarknaden.  Activa utför bland annat individuella stödåtgärder för personer med funktionsnedsättningar för en möjlig etablering på arbetsmarknaden.   Kumla kommun ger stiftelsen 311 000 kr/år och ersättningen betalas ut fyra gånger per verksamhetsår i förskott.   Kommunens avtal med Activa löper ut 2009-12-31 och förlängs automatiskt med 24 månader om ingen av parterna säger upp avtalet sex månader före avtalstidens utgång.   Kommunstyrelsen behöver således fatta besluta som stämmer överens med avtalets längd som föreslås belasta kommunstyrelsens konto för oförutsett, Vidare behöver kommunstyrelsen ta ställning till om avtalet ska sägas upp eller omförhandlas innan 2009-06-01 eller låta befintligt avtal kvarstå och automatiskt förlängas.  Kommunledningskontorets föreslår att kommunstyrelsen 
	1. Tar kostnaden för att uppfylla avtalet från kommunstyrelsens konto för oförutsett.
	2. Säger upp befintligt avtal för omförhandling och att eventuella kostnader för detta överlämnas till budgetberedningen
	Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen 
	1. lämnar avtalet oförändrat
	2. tar kostnaden för att uppfylla avtalet från kommunstyrelsens konto för oförutsett
	3. överlämnar till budgetberedningen att arbeta vidare på avtalet 
	Kommunstyrelsen
	2009-05-06
	§ 134, forts 
	Dnr KS 2009/317
	Kommunstyrelsen beslutar att
	_____
	Stiftelsen Activa
	 
	Kommunstyrelsen
	2009-05-06
	§ 135  
	Dnr KS 2009/301
	Handelshögskolan vid Örebro universitet har i en skrivelse inkommit med en förfrågan om att på sikt fördjupa samverkan och se det som en kontinuerlig och självklar del i deras verksamheten även utöver deras professionsinriktade program för grundutbildningen.   Exempel på utbyte som de nämnder i skrivelsen:  - seminarier eller frukostmöten där aktuell forskning presenteras. - studiebesök av deras personal inom företag och förvaltningar och omvänt. - uppdragsutbildningar. - Samverkan kring forskning- och utvecklingsprojekt.  Om Kumla kommun är intresserade av att få veta mer kommer de gärna till oss för att informera.  Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen
	1.  uttalar att Kumla kommun är positiva till samverkan med handelshögskolan, samt
	2. bjuder in handelshögskolan till kommunstyrelsens sammanträde i maj för att bli mer informerad. 
	Kommunstyrelsen godkänner kommunledningskontorets förslag.
	Kommunstyrelsen godkänner kommunledningskontorets förslag.
	_____
	Kommunledningskontoret 
	 
	Kommunstyrelsen
	2009-05-06
	§ 136  
	Dnr KS 2009/324
	Kommundirektör Annika Hallberg, socialchef Yvonne Nilsson och stf socialchef Catarina Carlsson har den 14 april 2009 inkommit med ett förslag till förändrad chefsorganisation inom socialförvaltningen.  I skrivelsen föreslås bland annat att lediga enhetschefstjänster omvandlas till två verksamhetschefer, en för LSS/psykiatri och en för äldreomsorg. Verksamhetscheferna får ett direkt chef- och ledarskap för befintliga enhetschefer inom varje område. Verksamhetscheferna för LSS/psykiatri och äldreomsorgen får ett övergripande strategiskt verksamhetsansvar för ekonomi, personal och arbetsmiljö.   Idag har psykiatrichefen ett administrativt stöd av två samordnartjänster på 50 procent vardera. Nytt förslag är att tillsätta endast en samordnartjänst på 100 procent som har ett utökat ansvar och mandat att besluta i vissa driftfrågor som rör personal, arbetsmiljö och vissa budgetfrågor.  För äldreomsorgen omfördelas ansvarsområdet från avgående chef till övriga  sex kvarvarande enhetschefer. Samtliga ansvarsområden får ses över och omstruktureras för att få en effektivare styrning.
	Kommunstyrelsen antar svaret med förändringen av årtalet till 2009 gällande chefers pensionsavgångar på sidan 1.
	Elisabeth Berglund (V) yrkar på att den nya organisationen ska utvärderas efter två år.
	Kommunstyrelsen antar svaret med förändringen av årtalet till 2009 gällande chefers pensionsavgångar på sidan 1 i förslaget, samt tillägget att den nya organisationen ska utvärderas efter två år.
	_____
	Kommundirektör Annika Hallberg
	Socialchef Yvonne Nilsson
	Stf socialchef Catarina Carlsson
	Kommunstyrelsen
	2009-05-06
	§ 137  
	Dnr KS 2009/236
	Ett förslag till program för barn som begått skadegörelse av kommunal egendom har den 4 mars 2009 inlämnats av Christer Thörner och Leif Hallberg arbetsmarknadsenheten, Jonathan Rydén kommunledningskontoret, Christer Möllberg socialförvaltningen samt Lars-Göran Karlsson kultur och fritidsförvaltningen.  Kumla kommun har tidigare beslutat att kommunen aktivt ska ställa skadeståndskrav på barn under 15 år som medvetet och uppsåtligt förstör kommunens egendom. Valet ska då vara att summan betalas eller jobbas av. Kravet kan endast ställas när det är klart vilka som utfört vandaliseringen och att de erkänt sin inblandning. Skadeståndslagen medger att krav på ersättning kan ställas på icke-straffmyndiga barn under 15 år. Det har också beslutats att barnen ska erbjudas någon form av arbete för att kunna göra sig fri från denna skuld.   Arbetsutskottet beslutade den 10 mars 2009, § 120, att anta program för barn som begått skadegörelse av kommunal egendom med justeringarna att det även ska omfatta barn i åldern 13 år till och med 17 år samt att ordet föräldrar genomgående byts ut till vårdnadshavare.  Kommunjurist Jonathan Rydén har den 8 april 2009 efter samtal med IFO-chef Ulf Trolin reviderat upplagan. 
	Kommunstyrelsen antar den reviderade upplagan av programmet.
	Maria Haglund (M) yrkar på att det tydligt ska framgå av förslaget att föräldrastegen och medling ingår i de maximalt 225 timmarna som ungdomar kan erbjudas att arbeta av på sin skuld.
	Haglund yrkar också på att programmet utvärderas efter ett år.
	Kommunstyrelsen
	2009-05-06
	§ 137 , forts
	Dnr KS 2009/236
	_____
	Christer Thörner och Leif Hallberg, arbetsmarknadsenheten 
	Jonathan Rydén, kommunledningskontoret
	Christer Möllberg, socialförvaltningen
	Lars-Göran Karlsson, kultur- och fritidsförvaltningen
	IFO-chef Ulf Trolin 
	 
	Kommunstyrelsen
	2009-05-06
	§ 138  
	Dnr KS 2009/328
	Rektorn för John Norlandergymnasiet föreslår att en lokal kurs inrättas inom ämnet Företagsekonomi: Plus-konsument. Avsikten är att kursen ska erbjudas inom Individuellt val.
	Gymnasieutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att inrätta den lokala kursen Plus-konsument, 50 p. Kursen ska erbjudas inom Individuellt val.
	Enligt gymnasieutskottet.
	Kommunstyrelsen beslutar inrätta den lokala kursen Plus-konsument, 50 p. Kursen ska erbjudas inom Individuellt val.
	_____
	Gymnasiechef Rolf Östman
	 
	Kommunstyrelsen
	2009-05-06
	§ 139  
	Dnr KS 2008/333
	Ekonomichef Johan Hultgren informerar om möte med Barnensdagsföreningen och att kommunen fått en faktura gällande dräneringsarbete.
	Arbetsutskottet beslutar ge Barnensdagsföreningen 100 000 kronor i stöd för dräneringsarbete utfört vid föreningens lokaler.  De resterande 50 000 kronorna i renoveringsbidrag överlåter arbetsutskottet till kommunstyrelsen att besluta om.
	Kommunstyrelsen beslutar ge Barnensdagsföreningen 50 000 kronor i renoveringsbidrag.
	_____
	Barnensdagsföreningen
	 
	Kommunstyrelsen
	2009-05-06
	§ 140  
	Dnr KS 2009/341
	Köpekontrakt har upprättats där Kumla kommun säljer del av fastigheten Kumla Kumla 11:1.
	 Fastighetens areal utgör ca 2 240 kvm och är obebyggd.  Köpesumma 275 000 kronor.  Köpekontraktet gäller under förutsättning att det godkänns av kommunstyrelsen.
	Näringslivsdirektör Thage Arvidsson och Markhandläggare Noomi Bååth föreslår att kommunstyrelsen godkänner köpekontraktet samt budgeterar en inkomst om 275 000 kronor i investeringsbudgeten för kommunstyrelsen.
	Enligt näringslivsdirektörens förslag.
	Kommunstyrelsen godkänner köpekontraktet samt budgeterar en inkomst om 275 000 kronor i investeringsbudgeten för kommunstyrelsen.
	_____
	Näringslivsdirektör Thage Arvidsson
	 
	Kommunstyrelsen
	2009-05-06
	§ 141  
	Dnr KS 2009/330
	Budgetekonom Anders Borg har den 16 april 2009 inkommit med en skrivelse gällande tjänsten IT-tekniker som följde med till John Norlandergymnasiet när Kumla kommun utträde ur SUF.  I samband med återbesättningen har tjänsten organisatoriskt flyttats till IT-service.
	Budgetekonom Anders Borgs förslag är att kommunstyrelsen beslutar om att 370 000 kronor omdisponeras från ansvar 1051 Gymnasieutbildning till ansvar 1014 IT-chef/strateg.  
	Enligt ekonomiavdelningens förslag
	Kommunstyrelsen beslutar att 370 000 kronor omdisponeras från ansvar 1051 Gymnasieutbildning till ansvar 1014 IT-chef/strateg.  
	_____
	Ekonomichef Johan Hultgren
	 
	Kommunstyrelsen
	2009-05-06
	§ 142  
	Dnr KS 2009/340
	Personalchef Ulla Lundholm har den 20 april 2009 inkommit med förslag till inrättande av central bemanningsenhet.  Personalchefen föreslår att för att förbättra och effektivisera rekryteringen av vikarier (månadsanställda och timanställda) ska Kumla Kommun inrättar en central bemanningsenhet under en försöksperiod om två år.  Syftet med att införa en bemanningsenhet är att: • erhålla en rationell och effektiv hantering av bemanningsärenden • erhålla en ingång i kommunen för rekryteringsärenden • effektivare bevakning av företrädesrätt och konverteringar • säkerställa kompetensen • färre antal timanställda • bättre kvalité i verksamheten • mer konsekvent behandling av ärenden  Bemanningsenheten föreslås tillhöra kommunstyrelsen, personalavdelningen och bör inrättas i tre steg.
	1. En bemanningsenhet lydande under personalavdelningen, inrättas f r o m 1 juni 2009.
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