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Kommunstyrelsen 2009-06-03 § 144   Dnr  

Kumla Fair Trade City 

Ärendebeskrivning 

Efter att handlarna i Kumla uttryckt intresse för att arbeta för att Kumla ska bli 
diplomerad som Fair Trade City vill nu kommunstyrelsen åter ta upp frågan. 
 
Tomas Hjort från ABF i Örebro informerar vid sammanträdet. 

Yrkanden 

Elisabeth Berglund (V) föreslår att kommunfullmäktige fattar ett formellt beslut om att 
Kumla ansöker om diplomering som Fair Trade City. 

Kommunstyrelsens förslag  

Kommunfullmäktige beslutar att Kumla ansöker om diplomering som Fair Trade City 
och att man även fortsättningsvis arbetar för att behålla diplomeringen. 
 
 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2009-06-03 § 145   Dnr  

Anmälan av arbetsutskottets och gymnasieutskottets protokoll

Ärendebeskrivning 

Anmäles beslut genom protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 5 maj, 19 
maj och 26 maj, samt från gymnasieutskottet den 20 april 
 
 
_____ 

 
 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2009-06-03 § 146   Dnr KS 2009/211 

Förslag till yttrande över medborgarförslag om depå för 
lämnande av gödsel 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige remitterade den 23 februari 2009, § 44, ett medborgarförslag från 
Nina Lundberg om att Kumla kommun ordnar en depå där man kan få lämna gödsel 
gratis. 
 
Tekniska kontoret har av kommunstyrelsens arbetsutskott, den 3 mars 2009, § 109, fått 
i uppdrag att lämna förslag till svar på medborgarförslaget.  
 
Tekniska kontoret har den 7 maj 2009 lämnat förslag till svar. 
 
Av svaret framgår bland annat att personer som engagerar sig inom hästnäringen har 
betydande kostnader, varav hanteringen av gödsel är en sådan. Dessa kostnader är 
emellertid en naturlig del av hästhållningen och något som varje hästägare ändå måste 
ta med i beräkningen. 
 
Om kommunen skulle anlägga en gödseldepå blir investering i form av en gjuten 
gödselplatta eller köp/hyra av en tät container nödvändigt. Inrättande av en gödseldepå 
medför även att medel måste anslås till skötsel av depån. 
 
En fråga som uppkommer är vidare hur många hästägare en depå ska vara anpassad 
för. När allt fler hästägare börjar nyttja depån kanske all gödsel inte kan tas omhand.  
 
Det är av dessa skäl mycket tveksamt om kommunen bör använda resurser till att bistå 
hästnäringen i dess gödselhantering. Tekniska kontoret föreslår därför att 
kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.  

Tekniska kontorets förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt tekniska kontorets förslag. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt arbetsutskottet. 
 
 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2009-06-03 § 147   Dnr KS 2008/378 

Förslag till yttrande över medborgarförslag om att införa 
organiserad läxhjälp i skolan 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige remitterade den 17 november 2008, § 130, ett medborgarförslag 
från Lars Malmberg om att införa organiserad läxhjälp i skolan. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 november 2008, § 378, att uppdra åt 
barn- och utbildningsnämnden att lämna förslag på yttrande. 
 
Barn och utbildningsnämnden har den 27 april 2009 inkommit med förslag till 
yttrande. 
 
Av yttrandet framgår att barn och utbildningsnämnden instämmer i att det kan finnas 
behov av organiserad läxhjälp. 
 
Av yttrandet framgår också i vilka former och på vilka skolor som organiserad läxhjälp 
för närvarande bedrivs eller planeras. Bland annat nämns att det för närvarande bedrivs 
läxhjälp som elevens val vid Kumlaby skola. 

Barn- och utbildningsnämndens förslag 

Kommunfullmäktige antar yttrandet och medborgarförslaget är därmed besvarat. 

Arbetsutskottet

Yrkanden 

Annica Eriksson (S) föreslår att sista meningen i yttrandet ändras så att den avslutas 
....för att eleverna i Kumla ska få läxhjälp under skoltid. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige antar yttrandet med föreslagen förändring. 

Kommunstyrelsen

Yrkanden 

Annica Eriksson (S) föreslår att första meningen under stycket Yttrande avslutas ....och 
att det därför är motiverat att erbjuda läxhjälp under skoltid. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige antar yttrandet med föreslagna förändringar. 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2009-06-03 § 148   Dnr KS 2009/383 

Avtal om samverkan inom området avfallshantering 

Ärendebeskrivning 

Förslag till avtal om villkoren för utökad samverkan inom området avfallshantering 
har träffats mellan kommunerna Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå, Lekeberg, 
Örebro och kommunalförbundet Bergslagens kommunalteknik. 
 
Syftet med den utökade samverkan är bland annat att stärka kommunernas 
förhandlingsstyrka mot annan part, till exempel vid myndighetskontakter och 
förhandlingar med andra organisationer. 
 
Avtalet gäller från den 1 januari 2010 till och med den 31 december 2012. 
 
Arbetsutskottet beslutade på den 2 december 2008, § 395, att utse Annika Eriksson (S) 
som ordinarie ledamot och Carl-Gustav Thunström (S) som ersättare i styrgruppen för 
samarbetet kring avfallshantering. 
 
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om undertecknande av avtalet. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige antar förslag till avtal om samverkan inom området 
avfallshantering. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt arbetsutskottet. 
 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2009-06-03 § 149   Dnr KS 2009/419 

Förslag till samverkan mellan Polismyndigheten i Örebro län 
och Kumla kommun 

Ärendebeskrivning 

Arbetsgruppen rörande det framtida polisarbetet i Kumla kommun har arbetat fram ett 
förslag till samverkan mellan Polismyndigheten i Örebro län och Kumla kommun. 
 
Arbetsgruppen föreslår bland annat att nuvarande polislokal på Magasinsgatan ersätts  
med nya lokaler i kommunhuset. Lokalerna ska anpassas till för den polisresurs som 
idag är lokaliserad i Kumla. 
 
Kommunfullmäktige har att ta ställning till undertecknande av avtalet för Kumla 
kommuns del. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige antar förslag till samverkan mellan Polismyndigheten i Örebro 
län och Kumla kommun under förutsättning att Polismyndigheten i Örebro län antar 
förslaget. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt arbetsutskottet. 
 
 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2009-06-03 § 150   Dnr KS 2009/405 

Försäljning av del av fastigheten Kumla Sånnersta 4:9 samt 
del av fastigheterna 4:2 och 4:7, under fastighetsreglering till 
Kumla Sånnersta 4:9 

Ärendebeskrivning 

Näringslivsdirektör Thage Arvidsson har den 15 maj 2009 inkommit med förslag till 
försäljning av fastigheten Kumla Sånnersta 4:9 samt del av fastigheterna Sånnersta 4:2 
och 4:7, under fastighetsreglering till Kumla Sånnersta 4:9. 
 
I förslaget framgår bland annat att Kumla kommun enligt beslut i kommunfullmäktige 
den 27 januari 2009, § 7,  förvärvade fastigheterna Sånnersta 4:2 och 4:7. 
Köpesumman uppgick till 6 500 000 kronor.  
 
Avsikten med förvärvet var att säkra mark för framtida utbyggnad av tätorten Kumla i 
dess östliga del. 
 
Köpekontrakt har nu upprättats där Kumla kommun säljer den skogsmark som 
förvärvades inom fastigheterna Sånnersta 4:2 och 4:7, under fastighetsreglering till 
Sånnersta 4:9, samt kommunens tidigare ägda skogsfastighet Sånnersta 4:9.  
 
Total areal till försäljning är ca 42 ha. 
 
Köpesumma 4 400 000 kronor. 
 
Köpekontraktet gäller under förutsättning att det godkänns av kommunfullmäktige. 

Näringslivsdirektörens förslag 

Kommunfullmäktige godkänner köpekontraktet samt budgeterar en inkomst om          
4 400 000 kronor i investeringsbudgeten för kommunfullmäktige. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt näringslivsdirektörens förslag. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt arbetsutskottet. 
 
 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2009-06-03 § 151   Dnr  

Förslag till ändring av terminsavgifter i Kulturskolan 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår i skrivelse från den 1 juni 2009 att 
kommunfullmäktige beslutar om följande ändringar av terminsavgifter i Kulturskolan  

1. Ny terminsavgift för instrumentalundervisning blir 700 kronor i månaden, samt 
att syskonrabatten upphör. 

2. Att kommunfullmäktige beslutar att ovanstående ändringar gäller från och med 
höstterminens start 2009. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige beslutar 
1. att ny terminsavgift för instrumentalundervisning blir 700 kronor i månaden, 

samt att syskonrabatten upphör. 
2. att ovanstående ändringar gäller från och med höstterminens start 2009. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt arbetsutskottet.  
 
 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2009-06-03 § 152   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 

Yrkanden 

Dan Åke Moberg (S) föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott bjuder in 
socialnämndens arbetsutskott för att diskutera hur vi ska kunna komma inom ram när 
det gäller socialförvaltningens budget. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott bjuder in socialnämndens arbetsutskott för att 
diskutera hur vi ska kunna komma inom ram när det gäller socialförvaltningens 
budget. 
 
Kommunstyrelsen uppmanar även övriga förvaltningar till återhållsamhet för att 
hamna inom budgetramen.  
 
_____ 

Expediering 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Tekniska kontoret 
Kommunfastigheter  

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2009-06-03 § 153   Dnr  

Utdelning ur ungdomsstipendiet Procordia/Kumla kommun 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har att årligen besluta om utdelning ur ungdomsstipendiet 
Procordia/Kumla kommun efter förslag från kulturpriskommittén.  
 
Enligt nuvarande avtal är 2009 sista året stipendiet delas ut. 

Kommunstyrelsens beslut 
Stipendier för år 2009 delas ut till 8 ungdomar. 
 
_____ 

Expediering 

Gertrud Åstrand för vidare expediering 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2009-06-03 § 154   Dnr KS 2009/97 

Den europeiska deklarationen för jämställdhet 

Ärendebeskrivning 

Arbetsutskottet gav den 3 februari 2009 personalchef Ulla Lundholm i uppdrag att 
ansöka om utvecklingsstöd från SKL:s Program för Hållbar Jämställdhet. 
 
Målsättningen med Program för Hållbar Jämställdhet är att skapa konkreta och 
bestående förbättringar i de verksamheter som erhåller stöd för att genomföra 
jämställdhetsintegrering. Det innebär att programmet ska bidra till att säkerställa en 
jämn fördelning av makt och resurser samt erbjuda likvärdig service till kvinnor 
respektive män, flickor respektive pojkar. 
 
För att kunna beviljas pengar från Program för Hållbar Jämställdhet krävs att 
kommunen undertecknar "Den europeiska deklarationen för jämställdhet - mellan 
kvinnor och män på lokal och regional nivå". För att underteckna deklarationen krävs 
att ett politiskt beslut fattas om att underteckna deklarationen. 
 
Att underteckna deklarationen innebär att kommunen offentligt tar ställning för 
principen att jämställdhet ska råda mellan kvinnor och män och att inom sina 
verksamhetsområden genomföra sina åtaganden enligt deklarationen.  
 
Som ett hjälpmedel i genomförandet av dessa åtaganden förbinder sig varje 
undertecknare att upprätta en handlingsplan för jämställdhet där prioriteringar, åtgärder 
och de resurser som ska tilldelas respektive ändamål anges. Vidare förbinder sig varje 
undertecknare att samarbeta med alla institutioner och organisationer inom sin 
kommun eller region för att främja att reell jämställdhet skapas i praktiken. 
 
Kommunstyrelsen har att ta ställning till om ett beslut om undertecknande av den 
europeiska deklarationen för jämställdhet ska fattas. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att Kumla kommun undertecknar den europeiska 
deklarationen för jämställdhet. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Kumla kommun undertecknar den europeiska 
deklarationen för jämställdhet. 
_____ 

Expediering 

Personalchef Ulla Lundholm 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2009-06-03 § 155   Dnr KS 2009/403 

Familjecentral i Kumla kommun 

Ärendebeskrivning 

Folkhälsostrateg Christina Lundin har den 15 maj 2009 inkommit med ett förslag om 
att starta en familjecentral i Kumla kommun. 
 
Av förslaget framgår bland annat att enligt det folkhälsoavtal som slutits mellan 
landstinget och kommunen är barn och unga en prioriterad målgrupp. För denna 
målgrupp finns tre uttalade samverkansområden; föräldrastöd, psykisk ohälsa och 
fetma/övervikt. En familjecentral är en utmärkt arena där kommunen kan arbeta med 
dessa fokusområden. I och med att Kumla kommuns invånarantal överskridit 20 000 
finns det nu goda förutsättningar att bedriva en familjecentral på ett kvalitativt sätt i 
enlighet med de kriterier som utgör grunden för begreppet. 
 
Kommunstyrelsen har att ta ställning till om den form av familjecentral som förslaget 
förespråkar ska startas i Kumla kommun. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att en familjecentral ska starta i Kumla kommun och att 
mjuknämnden får i uppdrag att bilda en arbetsgrupp som jobbar med frågan. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att en familjecentral ska starta i Kumla kommun och att 
mjuknämnden får i uppdrag att bilda en arbetsgrupp som jobbar med frågan. 
 
_____ 

Expediering 

Folkhälsostrateg Christina Lundin 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2009-06-03 § 156   Dnr KS 2008/474 

Ombud i expropriationsmål gällande fastighterna Kumla 13:67 
och Kumla 13:69, Loviselundsgatan 

Ärendebeskrivning 

Tekniska kontoret har den 13 maj 2009 inkommit med ett förslag på ombud i 
expropriationsmål gällande fastigheterna Kumla 13:67 och del av Kumla 13:69. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 15 december 2008, § 140, att ge kommunstyrelsen 
i uppdrag att hos regeringen ansöka om tillstånd att få expropriera fastigheterna Kumla 
13:67 och del av Kumla 13:69. Ansökan har lämnats till regeringen och inför de 
fortsatta handläggningen av ärendet bör ett juridiskt ombud för kommunen utses. 

Tekniska kontorets förslag 

Tekniska kontoret föreslår att kommunstyrelsen utser advokat Dennis Dicksen på 
Lindahls advokatbyrå i Örebro till kommunens ombud i expropriationsmålet rörande 
fastigheterna Kumla 13:67 och del av Kumla 13:69. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt tekniska kontorets förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen utser advokat Dennis Dicksen på Lindahls advokatbyrå i Örebro till 
kommunens ombud i expropriationsmålet rörande fastigheterna Kumla 13:67 och del 
av Kumla 13:69. 
 
_____ 

Expediering 

Dennis Dicksen 
Tekniska kontoret 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2009-06-03 § 157   Dnr KS 2009/411 

Periodiskt underhåll 2009 

Ärendebeskrivning 

Kommunfastigheter har den 19 maj 2009 inkommit med förslag till åtgärder för 
periodiskt underhåll 2009. 

Kommunfastigheters förslag 

Kommunstyrelsen godkänner föreslagna åtgärder. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt kommunfastigheters förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner föreslagna åtgärder. 
 
_____ 

Expediering 

Kommunfastigheter  
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2009-06-03 § 158   Dnr KS 2009/416 

Skrivelse ställd till regeringen angående intyg om barns 
frånvaro från förskola och skola 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige gav den 16 mars 2009, § 55, kommunstyrelsen i uppdrag att 
utarbeta en skrivelse ställd till regeringen gällande intyg om barns frånvaro från 
förskola och skola. 
 
Kommunledningskontoret har den 26 maj 2009 inkommit med ett förslag till skrivelse.
 
Av skrivelsen framgår bland annat att Kumla kommun vill påtala för regeringen att 
någon ersättning för det merarbete intygsskrivandet medför inte har getts. Därav har 
det inte heller varit möjligt att organisera intygsskrivandet på ett sätt som inte riskerar 
att störa förskolepersonalens primära uppgifter. Ett exempel på en möjlig förenkling av 
detta arbetsmoment är ett införande av digital frånvarohanterare, vilket därmed skulle 
möjliggöra koncentration av arbetsmoment till ett fåtal personer som på ett 
professionellt sätt kan hantera föräldrar som begär ut intyg. 

Arbetsutskottet

Yrkanden 
Maria Haglund (M) och Torbjörn Ahlin (C) yrkar avslag till skrivelsen. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen godkänner skrivelsen. 

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

Kommunstyrelsen 

Yrkanden 

Maria Haglund (M) yrkar avslag till skrivelsen. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner skrivelsen. 

 Reservationer 

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

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2009-06-03 § 158, forts     

_____ 

Expediering 

Stadsrådsberedningen, Regeringskansliet 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2009-06-03 § 159   Dnr  

Borgerliga vigselförrättare 

Ärendebeskrivning 

Kumla kommun har idag fem borgerliga vigselförrättare. Dessa är Katarina Hansson 
(S), Torbjörn Ahlin (C), Dan-Åke Moberg (S), Annika Hallberg och Thage Arvidsson.
 
Kommunstyrelsen kan utse ytterligare borgerliga vigselförrättare. 

Kommunledningskontorets förslag 
Kommunledningskontoret föreslår i skrivelse den 1 juni 2009 att kommunstyrelsen 
utser Maria Haglund (M) till borgerlig vigselförrättare. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt kommunledningskontorets förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen utser Maria Haglund (M) till borgerlig vigselförrättare. 
 
_____ 

Expediering 

Maria Haglund 
Länsstyrelsen 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2009-06-03 § 160   Dnr KS 2009/414 

Föreningen Folkets hus i Kumla ansökan om tillstånd att 
servera alkoholdrycker enligt alkohollagen vid Sannaheds 
Motorstadion 

Ärendebeskrivning 

Alkoholhandläggare Patrik Germer har den 25 maj 2009 inkommit med en utredning 
om tillstånd att servera alkoholdrycker vid Sannaheds Motorstadion. 

Alkoholhandläggarens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen meddelar Föreningen Folkets Hus i Kumla serveringstillstånd i 
enlighet med ansökan enligt alkohollagens 7 kap. 5§. att serveringstiden bestäms till 
klockan 13:00-22:00 alla dagar. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt alkoholhandläggarens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen meddelar Föreningen Folkets Hus i Kumla serveringstillstånd i 
enlighet med ansökan enligt alkohollagens 7 kap. 5§. att serveringstiden bestäms till 
klockan 13:00-22:00 alla dagar. 
 
_____ 

Expediering 

Föreningen Folkets Hus i Kumla 
Alkoholhandläggare Patrik Germer 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2009-06-03 § 161   Dnr KS 2009/404 

Omdisponeringar i budget 2009 samt 2010 för gymnasieskola 
och vuxenutbildning 

Ärendebeskrivning 

På gymnasieutskottet den 11 maj 2009, § 35, presenterade gymnasiechef Rolf Östman 
ett förslag till omdisponeringar i budget för 2009 samt 2010. I förslaget finns en 
utredning angående placering av kärnämnesundervisning för fordons- och 
byggprogrammet inarbetat. 
 
Gymnasieutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar anta reviderat förslag till 
åtgärder i budget för 2009 samt för 2010 för gymnasieskola och vuxenutbildning, med 
följande tillägg: 

1. Ytterligare kostnadsreducering motsvarande 25 % tjänst inom administrationen 
på vuxenutbildningen. 

2. Gymnasiechef Rolf Östman får i uppdrag att kontinuerligt se över möjligheten 
till ytterligare kostnadsreduceringar. 

3. Undervisning i kärnämnen för fordons- och byggprogrammen flyttas till lokaler 
i Kvarntorp. 

 
På arbetsutskottet den 2 juni 2009 föreslås kommunstyrelsen besluta enligt 
gymnasieutskottets förslag samt att åtgärder för budget 2010 överlämnas till 
budgetberedningen. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreslagna omdisponeringar för år 2009 samt 
att åtgärder för år 2010 överlämnas till budgetberedningen. 
 
_____ 

Expediering 

Gymnasiechef Rolf Östman 
Budgetberedningen 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2009-06-03 § 162   Dnr KS 2009/384 

Beslut om justerad organisation läsåret 2009/2010 

Ärendebeskrivning 

Med anledning av förnyad elevprognos efter omvalsperioden föreslår gymnasiechef 
Rolf Östman i skrivelse från den 5 maj 2009 att gymnasieutskottet beslutar att inte 
erbjuda samhällsprogrammet och energiprogrammet inom gymnasieskolan under 
läsåret 2009/2010 på grund av för få sökande. 

Gymnasieutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att inte erbjuda samhällsprogrammet inom gymnasieskolan 
läsåret 2009/2010. 
 
Gymnasiechef Rolf Östman får i uppdrag att besluta om energiprogrammet ska 
erbjudas läsåret 2009/2010. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att inte erbjuda samhällsprogrammet inom gymnasieskolan 
läsåret 2009/2010. 
 
Gymnasiechef Rolf Östman får i uppdrag att besluta om energiprogrammet ska 
erbjudas läsåret 2009/2010. 
 
_____ 

Expediering 

Gymnasiechef Rolf Östman 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2009-06-03 § 163   Dnr  

Finansiering av konstgräsplan och näridrottsplats 

Ärendebeskrivning 

Kommundirektör Annika Hallberg och ekonomichef Johan Hultgren har den 2 juni 
2009 inkommit med förslag om finansiering av konstgräsplan och näridrottsplats. 
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta att markförsäljning budgeteras upp med 700 000 
kronor. 

Kommunstyrelsen 

Yrkanden 

Lennart Eriksson (S) föreslår att näringslivsdirektör Thage Arvidsson får i uppdrag att 
sälja aktuell mark till högstbjudande, dock för minst 700 000 kronor. 

Kommunstyrelsens beslut 
Näringslivsdirektör Thage Arvidsson får i uppdrag att sälja aktuell mark till 
högstbjudande, dock för minst 700 000 kronor. 
 
_____ 

Expediering 

Näringslivsdirektör Thage Arvidsson 
Kommundirektör Annika Hallberg 
Ekonomichef Johan Hultgren 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2009-06-03 § 164   Dnr  

Borgerliga begravningsförrättare 

Ärendebeskrivning 

Sölve Persson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar utse Ing-Marie Andersson och 
Irene Welander till borgerliga begravningsförrättare 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen utser Ing-Marie Andersson och Irene Welander till borgerliga 
begravningsförrättare 
 
_____ 

Expediering 

Ing-Marie Andersson 
Irene Welander 
Länsstyrelsen 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 
 



  
KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
  
 

24 

 
 

Kommunstyrelsen 2009-06-03 § 165   Dnr  

Tillsättande av tjänst som ekonom vid barn- och 
utbildningsförvaltningen 

Ärendebeskrivning 

Ekonomichef Johan Hultgren föreslår att kommunstyrelsen beslutar att 
tillsvidareanställa Maria Persson som ekonom vid barn- och utbildningsförvaltningen 
med tillträde enligt överenskommelse. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att tillsvidareanställa Maria Persson som ekonom vid barn- 
och utbildningsförvaltningen med tillträde enligt överenskommelse. 
 
_____ 

Expediering 

Maria Persson 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Ekonomichef Johan Hultgren 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2009-06-03 § 166   Dnr  

Tillsättande av tjänst som ekonom på 
kommunledningskontoret 

Ärendebeskrivning 

Ekonomichef Johan Hultgren föreslår att kommunstyrelsen beslutar att 
tillsvidareanställa Mikael Calmestig som ekonom vid kommunledningskontoret med 
tillträde enligt överenskommelse. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att tillsvidareanställa Mikael Calmestig som ekonom vid 
kommunledningskontoret med tillträde enligt överenskommelse. 
 
_____ 

Expediering 
Mikael Calmestig 
Ekonomichef Johan Hultgren 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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	Kommunstyrelsen
	2009-06-03
	§ 144  
	Dnr 
	Efter att handlarna i Kumla uttryckt intresse för att arbeta för att Kumla ska bli diplomerad som Fair Trade City vill nu kommunstyrelsen åter ta upp frågan.  Tomas Hjort från ABF i Örebro informerar vid sammanträdet.
	Elisabeth Berglund (V) föreslår att kommunfullmäktige fattar ett formellt beslut om att Kumla ansöker om diplomering som Fair Trade City.
	Kommunfullmäktige beslutar att Kumla ansöker om diplomering som Fair Trade City och att man även fortsättningsvis arbetar för att behålla diplomeringen.
	 
	Kommunstyrelsen
	2009-06-03
	§ 145  
	Dnr 
	Anmäles beslut genom protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 5 maj, 19 maj och 26 maj, samt från gymnasieutskottet den 20 april
	_____
	 
	Kommunstyrelsen
	2009-06-03
	§ 146  
	Dnr KS 2009/211
	Kommunfullmäktige remitterade den 23 februari 2009, § 44, ett medborgarförslag från Nina Lundberg om att Kumla kommun ordnar en depå där man kan få lämna gödsel gratis.  Tekniska kontoret har av kommunstyrelsens arbetsutskott, den 3 mars 2009, § 109, fått i uppdrag att lämna förslag till svar på medborgarförslaget.   Tekniska kontoret har den 7 maj 2009 lämnat förslag till svar.  Av svaret framgår bland annat att personer som engagerar sig inom hästnäringen har betydande kostnader, varav hanteringen av gödsel är en sådan. Dessa kostnader är emellertid en naturlig del av hästhållningen och något som varje hästägare ändå måste ta med i beräkningen.  Om kommunen skulle anlägga en gödseldepå blir investering i form av en gjuten gödselplatta eller köp/hyra av en tät container nödvändigt. Inrättande av en gödseldepå medför även att medel måste anslås till skötsel av depån.  En fråga som uppkommer är vidare hur många hästägare en depå ska vara anpassad för. När allt fler hästägare börjar nyttja depån kanske all gödsel inte kan tas omhand.   Det är av dessa skäl mycket tveksamt om kommunen bör använda resurser till att bistå hästnäringen i dess gödselhantering. Tekniska kontoret föreslår därför att kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 
	Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.
	Enligt tekniska kontorets förslag.
	Enligt arbetsutskottet.
	Kommunstyrelsen
	2009-06-03
	§ 147  
	Dnr KS 2008/378
	Kommunfullmäktige remitterade den 17 november 2008, § 130, ett medborgarförslag från Lars Malmberg om att införa organiserad läxhjälp i skolan.  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 november 2008, § 378, att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att lämna förslag på yttrande.  Barn och utbildningsnämnden har den 27 april 2009 inkommit med förslag till yttrande.  Av yttrandet framgår att barn och utbildningsnämnden instämmer i att det kan finnas behov av organiserad läxhjälp.  Av yttrandet framgår också i vilka former och på vilka skolor som organiserad läxhjälp för närvarande bedrivs eller planeras. Bland annat nämns att det för närvarande bedrivs läxhjälp som elevens val vid Kumlaby skola.
	Kommunfullmäktige antar yttrandet och medborgarförslaget är därmed besvarat.
	Annica Eriksson (S) föreslår att sista meningen i yttrandet ändras så att den avslutas ....för att eleverna i Kumla ska få läxhjälp under skoltid.
	Kommunfullmäktige antar yttrandet med föreslagen förändring.
	Annica Eriksson (S) föreslår att första meningen under stycket Yttrande avslutas ....och att det därför är motiverat att erbjuda läxhjälp under skoltid.
	Kommunfullmäktige antar yttrandet med föreslagna förändringar.
	Kommunstyrelsen
	2009-06-03
	§ 148  
	Dnr KS 2009/383
	Förslag till avtal om villkoren för utökad samverkan inom området avfallshantering har träffats mellan kommunerna Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå, Lekeberg, Örebro och kommunalförbundet Bergslagens kommunalteknik.  Syftet med den utökade samverkan är bland annat att stärka kommunernas förhandlingsstyrka mot annan part, till exempel vid myndighetskontakter och förhandlingar med andra organisationer.  Avtalet gäller från den 1 januari 2010 till och med den 31 december 2012.  Arbetsutskottet beslutade på den 2 december 2008, § 395, att utse Annika Eriksson (S) som ordinarie ledamot och Carl-Gustav Thunström (S) som ersättare i styrgruppen för samarbetet kring avfallshantering.  Kommunfullmäktige har att fatta beslut om undertecknande av avtalet.
	Kommunfullmäktige antar förslag till avtal om samverkan inom området avfallshantering.
	Enligt arbetsutskottet.
	 
	Kommunstyrelsen
	2009-06-03
	§ 149  
	Dnr KS 2009/419
	Arbetsgruppen rörande det framtida polisarbetet i Kumla kommun har arbetat fram ett förslag till samverkan mellan Polismyndigheten i Örebro län och Kumla kommun.  Arbetsgruppen föreslår bland annat att nuvarande polislokal på Magasinsgatan ersätts  med nya lokaler i kommunhuset. Lokalerna ska anpassas till för den polisresurs som idag är lokaliserad i Kumla.  Kommunfullmäktige har att ta ställning till undertecknande av avtalet för Kumla kommuns del.
	Kommunfullmäktige antar förslag till samverkan mellan Polismyndigheten i Örebro län och Kumla kommun under förutsättning att Polismyndigheten i Örebro län antar förslaget.
	Enligt arbetsutskottet.
	 
	Kommunstyrelsen
	2009-06-03
	§ 150  
	Dnr KS 2009/405
	Näringslivsdirektör Thage Arvidsson har den 15 maj 2009 inkommit med förslag till försäljning av fastigheten Kumla Sånnersta 4:9 samt del av fastigheterna Sånnersta 4:2 och 4:7, under fastighetsreglering till Kumla Sånnersta 4:9.  I förslaget framgår bland annat att Kumla kommun enligt beslut i kommunfullmäktige den 27 januari 2009, § 7,  förvärvade fastigheterna Sånnersta 4:2 och 4:7. Köpesumman uppgick till 6 500 000 kronor.   Avsikten med förvärvet var att säkra mark för framtida utbyggnad av tätorten Kumla i dess östliga del.  Köpekontrakt har nu upprättats där Kumla kommun säljer den skogsmark som förvärvades inom fastigheterna Sånnersta 4:2 och 4:7, under fastighetsreglering till Sånnersta 4:9, samt kommunens tidigare ägda skogsfastighet Sånnersta 4:9.   Total areal till försäljning är ca 42 ha.  Köpesumma 4 400 000 kronor.  Köpekontraktet gäller under förutsättning att det godkänns av kommunfullmäktige.
	Kommunfullmäktige godkänner köpekontraktet samt budgeterar en inkomst om          4 400 000 kronor i investeringsbudgeten för kommunfullmäktige.
	Enligt näringslivsdirektörens förslag.
	Enligt arbetsutskottet.
	 
	Kommunstyrelsen
	2009-06-03
	§ 151  
	Dnr 
	Barn- och utbildningsnämnden föreslår i skrivelse från den 1 juni 2009 att kommunfullmäktige beslutar om följande ändringar av terminsavgifter i Kulturskolan 
	1. Ny terminsavgift för instrumentalundervisning blir 700 kronor i månaden, samt att syskonrabatten upphör.
	2. Att kommunfullmäktige beslutar att ovanstående ändringar gäller från och med höstterminens start 2009.
	Kommunfullmäktige beslutar
	1. att ny terminsavgift för instrumentalundervisning blir 700 kronor i månaden, samt att syskonrabatten upphör.
	2. att ovanstående ändringar gäller från och med höstterminens start 2009.
	Enligt arbetsutskottet. 
	 
	Kommunstyrelsen
	2009-06-03
	§ 152  
	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.
	Dan Åke Moberg (S) föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott bjuder in socialnämndens arbetsutskott för att diskutera hur vi ska kunna komma inom ram när det gäller socialförvaltningens budget.
	Kommunstyrelsens arbetsutskott bjuder in socialnämndens arbetsutskott för att diskutera hur vi ska kunna komma inom ram när det gäller socialförvaltningens budget.
	Kommunstyrelsen uppmanar även övriga förvaltningar till återhållsamhet för att hamna inom budgetramen. 
	_____
	Kommunstyrelsens arbetsutskott
	 
	Kommunstyrelsen
	2009-06-03
	§ 153  
	Dnr 
	Kommunstyrelsen har att årligen besluta om utdelning ur ungdomsstipendiet Procordia/Kumla kommun efter förslag från kulturpriskommittén.  
	Enligt nuvarande avtal är 2009 sista året stipendiet delas ut.
	Stipendier för år 2009 delas ut till 8 ungdomar.
	_____
	Gertrud Åstrand för vidare expediering
	 
	Kommunstyrelsen
	2009-06-03
	§ 154  
	Dnr KS 2009/97
	Arbetsutskottet gav den 3 februari 2009 personalchef Ulla Lundholm i uppdrag att ansöka om utvecklingsstöd från SKL:s Program för Hållbar Jämställdhet.  Målsättningen med Program för Hållbar Jämställdhet är att skapa konkreta och bestående förbättringar i de verksamheter som erhåller stöd för att genomföra jämställdhetsintegrering. Det innebär att programmet ska bidra till att säkerställa en jämn fördelning av makt och resurser samt erbjuda likvärdig service till kvinnor respektive män, flickor respektive pojkar.  För att kunna beviljas pengar från Program för Hållbar Jämställdhet krävs att kommunen undertecknar "Den europeiska deklarationen för jämställdhet - mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå". För att underteckna deklarationen krävs att ett politiskt beslut fattas om att underteckna deklarationen.  Att underteckna deklarationen innebär att kommunen offentligt tar ställning för principen att jämställdhet ska råda mellan kvinnor och män och att inom sina verksamhetsområden genomföra sina åtaganden enligt deklarationen.   Som ett hjälpmedel i genomförandet av dessa åtaganden förbinder sig varje undertecknare att upprätta en handlingsplan för jämställdhet där prioriteringar, åtgärder och de resurser som ska tilldelas respektive ändamål anges. Vidare förbinder sig varje undertecknare att samarbeta med alla institutioner och organisationer inom sin kommun eller region för att främja att reell jämställdhet skapas i praktiken.  Kommunstyrelsen har att ta ställning till om ett beslut om undertecknande av den europeiska deklarationen för jämställdhet ska fattas.
	Kommunstyrelsen beslutar att Kumla kommun undertecknar den europeiska deklarationen för jämställdhet.
	Kommunstyrelsen beslutar att Kumla kommun undertecknar den europeiska deklarationen för jämställdhet.
	_____
	Personalchef Ulla Lundholm
	 
	Kommunstyrelsen
	2009-06-03
	§ 155  
	Dnr KS 2009/403
	Folkhälsostrateg Christina Lundin har den 15 maj 2009 inkommit med ett förslag om att starta en familjecentral i Kumla kommun.  Av förslaget framgår bland annat att enligt det folkhälsoavtal som slutits mellan landstinget och kommunen är barn och unga en prioriterad målgrupp. För denna målgrupp finns tre uttalade samverkansområden; föräldrastöd, psykisk ohälsa och fetma/övervikt. En familjecentral är en utmärkt arena där kommunen kan arbeta med dessa fokusområden. I och med att Kumla kommuns invånarantal överskridit 20 000 finns det nu goda förutsättningar att bedriva en familjecentral på ett kvalitativt sätt i enlighet med de kriterier som utgör grunden för begreppet.  Kommunstyrelsen har att ta ställning till om den form av familjecentral som förslaget förespråkar ska startas i Kumla kommun.
	Kommunstyrelsen beslutar att en familjecentral ska starta i Kumla kommun och att mjuknämnden får i uppdrag att bilda en arbetsgrupp som jobbar med frågan.
	Kommunstyrelsen beslutar att en familjecentral ska starta i Kumla kommun och att mjuknämnden får i uppdrag att bilda en arbetsgrupp som jobbar med frågan.
	_____
	Folkhälsostrateg Christina Lundin
	 
	Kommunstyrelsen
	2009-06-03
	§ 156  
	Dnr KS 2008/474
	Tekniska kontoret har den 13 maj 2009 inkommit med ett förslag på ombud i expropriationsmål gällande fastigheterna Kumla 13:67 och del av Kumla 13:69.  Kommunfullmäktige beslutade den 15 december 2008, § 140, att ge kommunstyrelsen i uppdrag att hos regeringen ansöka om tillstånd att få expropriera fastigheterna Kumla 13:67 och del av Kumla 13:69. Ansökan har lämnats till regeringen och inför de fortsatta handläggningen av ärendet bör ett juridiskt ombud för kommunen utses.
	Tekniska kontoret föreslår att kommunstyrelsen utser advokat Dennis Dicksen på Lindahls advokatbyrå i Örebro till kommunens ombud i expropriationsmålet rörande fastigheterna Kumla 13:67 och del av Kumla 13:69.
	Enligt tekniska kontorets förslag.
	Kommunstyrelsen utser advokat Dennis Dicksen på Lindahls advokatbyrå i Örebro till kommunens ombud i expropriationsmålet rörande fastigheterna Kumla 13:67 och del av Kumla 13:69.
	_____
	Dennis Dicksen
	 
	Kommunstyrelsen
	2009-06-03
	§ 157  
	Dnr KS 2009/411
	Kommunfastigheter har den 19 maj 2009 inkommit med förslag till åtgärder för periodiskt underhåll 2009.
	Kommunstyrelsen godkänner föreslagna åtgärder.
	Enligt kommunfastigheters förslag.
	Kommunstyrelsen godkänner föreslagna åtgärder.
	_____
	Kommunfastigheter 
	 
	Kommunstyrelsen
	2009-06-03
	§ 158  
	Dnr KS 2009/416
	Kommunfullmäktige gav den 16 mars 2009, § 55, kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta en skrivelse ställd till regeringen gällande intyg om barns frånvaro från förskola och skola.  Kommunledningskontoret har den 26 maj 2009 inkommit med ett förslag till skrivelse.  Av skrivelsen framgår bland annat att Kumla kommun vill påtala för regeringen att någon ersättning för det merarbete intygsskrivandet medför inte har getts. Därav har det inte heller varit möjligt att organisera intygsskrivandet på ett sätt som inte riskerar att störa förskolepersonalens primära uppgifter. Ett exempel på en möjlig förenkling av detta arbetsmoment är ett införande av digital frånvarohanterare, vilket därmed skulle möjliggöra koncentration av arbetsmoment till ett fåtal personer som på ett professionellt sätt kan hantera föräldrar som begär ut intyg.
	Maria Haglund (M) och Torbjörn Ahlin (C) yrkar avslag till skrivelsen.
	Kommunstyrelsen godkänner skrivelsen.
	Maria Haglund (M) och Torbjörn Ahlin (C) reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
	Maria Haglund (M) yrkar avslag till skrivelsen.
	Kommunstyrelsen godkänner skrivelsen.
	Maria Haglund (M), Mats Hellgren (M), Linda Axäng (FP), Raymonda Kourie (KD) och Jan Engman (C) reserverar sig till förmån för Haglunds yrkande.
	Kommunstyrelsen
	2009-06-03
	§ 158, forts  
	_____
	Stadsrådsberedningen, Regeringskansliet
	 
	Kommunstyrelsen
	2009-06-03
	§ 159  
	Dnr 
	Kumla kommun har idag fem borgerliga vigselförrättare. Dessa är Katarina Hansson (S), Torbjörn Ahlin (C), Dan-Åke Moberg (S), Annika Hallberg och Thage Arvidsson.  Kommunstyrelsen kan utse ytterligare borgerliga vigselförrättare.
	Kommunledningskontoret föreslår i skrivelse den 1 juni 2009 att kommunstyrelsen utser Maria Haglund (M) till borgerlig vigselförrättare.
	Enligt kommunledningskontorets förslag.
	Kommunstyrelsen utser Maria Haglund (M) till borgerlig vigselförrättare.
	_____
	Maria Haglund
	 
	Kommunstyrelsen
	2009-06-03
	§ 160  
	Dnr KS 2009/414
	Alkoholhandläggare Patrik Germer har den 25 maj 2009 inkommit med en utredning om tillstånd att servera alkoholdrycker vid Sannaheds Motorstadion.
	Kommunstyrelsen meddelar Föreningen Folkets Hus i Kumla serveringstillstånd i enlighet med ansökan enligt alkohollagens 7 kap. 5§. att serveringstiden bestäms till klockan 13:00-22:00 alla dagar.
	Enligt alkoholhandläggarens förslag.
	Kommunstyrelsen meddelar Föreningen Folkets Hus i Kumla serveringstillstånd i enlighet med ansökan enligt alkohollagens 7 kap. 5§. att serveringstiden bestäms till klockan 13:00-22:00 alla dagar.
	_____
	Föreningen Folkets Hus i Kumla
	Alkoholhandläggare Patrik Germer
	 
	Kommunstyrelsen
	2009-06-03
	§ 161  
	Dnr KS 2009/404
	På gymnasieutskottet den 11 maj 2009, § 35, presenterade gymnasiechef Rolf Östman ett förslag till omdisponeringar i budget för 2009 samt 2010. I förslaget finns en utredning angående placering av kärnämnesundervisning för fordons- och byggprogrammet inarbetat.  Gymnasieutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar anta reviderat förslag till åtgärder i budget för 2009 samt för 2010 för gymnasieskola och vuxenutbildning, med följande tillägg:
	1. Ytterligare kostnadsreducering motsvarande 25 % tjänst inom administrationen på vuxenutbildningen.
	2. Gymnasiechef Rolf Östman får i uppdrag att kontinuerligt se över möjligheten till ytterligare kostnadsreduceringar.
	3. Undervisning i kärnämnen för fordons- och byggprogrammen flyttas till lokaler i Kvarntorp.
	 På arbetsutskottet den 2 juni 2009 föreslås kommunstyrelsen besluta enligt gymnasieutskottets förslag samt att åtgärder för budget 2010 överlämnas till budgetberedningen.
	Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreslagna omdisponeringar för år 2009 samt att åtgärder för år 2010 överlämnas till budgetberedningen.
	_____
	Gymnasiechef Rolf Östman
	 
	Kommunstyrelsen
	2009-06-03
	§ 162  
	Dnr KS 2009/384
	Med anledning av förnyad elevprognos efter omvalsperioden föreslår gymnasiechef Rolf Östman i skrivelse från den 5 maj 2009 att gymnasieutskottet beslutar att inte erbjuda samhällsprogrammet och energiprogrammet inom gymnasieskolan under läsåret 2009/2010 på grund av för få sökande.
	Kommunstyrelsen beslutar att inte erbjuda samhällsprogrammet inom gymnasieskolan läsåret 2009/2010.  Gymnasiechef Rolf Östman får i uppdrag att besluta om energiprogrammet ska erbjudas läsåret 2009/2010.
	Kommunstyrelsen beslutar att inte erbjuda samhällsprogrammet inom gymnasieskolan läsåret 2009/2010.
	Gymnasiechef Rolf Östman får i uppdrag att besluta om energiprogrammet ska erbjudas läsåret 2009/2010.
	_____
	Gymnasiechef Rolf Östman
	 
	Kommunstyrelsen
	2009-06-03
	§ 163  
	Dnr 
	Kommundirektör Annika Hallberg och ekonomichef Johan Hultgren har den 2 juni 2009 inkommit med förslag om finansiering av konstgräsplan och näridrottsplats.  Kommunstyrelsen föreslås besluta att markförsäljning budgeteras upp med 700 000 kronor.
	Lennart Eriksson (S) föreslår att näringslivsdirektör Thage Arvidsson får i uppdrag att sälja aktuell mark till högstbjudande, dock för minst 700 000 kronor.
	Näringslivsdirektör Thage Arvidsson får i uppdrag att sälja aktuell mark till högstbjudande, dock för minst 700 000 kronor.
	_____
	Näringslivsdirektör Thage Arvidsson
	 
	Kommunstyrelsen
	2009-06-03
	§ 164  
	Dnr 
	Sölve Persson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar utse Ing-Marie Andersson och Irene Welander till borgerliga begravningsförrättare
	Kommunstyrelsen utser Ing-Marie Andersson och Irene Welander till borgerliga begravningsförrättare
	_____
	Ing-Marie Andersson
	 
	Kommunstyrelsen
	2009-06-03
	§ 165  
	Dnr 
	Ekonomichef Johan Hultgren föreslår att kommunstyrelsen beslutar att tillsvidareanställa Maria Persson som ekonom vid barn- och utbildningsförvaltningen med tillträde enligt överenskommelse.
	Kommunstyrelsen beslutar att tillsvidareanställa Maria Persson som ekonom vid barn- och utbildningsförvaltningen med tillträde enligt överenskommelse.
	_____
	Maria Persson
	 
	Kommunstyrelsen
	2009-06-03
	§ 166  
	Dnr 
	Ekonomichef Johan Hultgren föreslår att kommunstyrelsen beslutar att tillsvidareanställa Mikael Calmestig som ekonom vid kommunledningskontoret med tillträde enligt överenskommelse.
	Kommunstyrelsen beslutar att tillsvidareanställa Mikael Calmestig som ekonom vid kommunledningskontoret med tillträde enligt överenskommelse.
	_____
	Mikael Calmestig

