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Kommunstyrelsen 2009-10-07 §  200 Dnr KS 2009/231 

Information från länsstyrelsen gällande ansvarsfull 
alkoholservering 

Ärendebeskrivning 

Sedan 2006 pågår arbetet med metoden Ansvarsfull alkoholservering i länet som syftar 
till att minska det alkoholrelaterade våldet på och kring krogen för att få ett tryggare 
nöjesliv. 
 
Annika Borg, projektledare för Ansvarsfull alkoholservering på länsstyrelsen 
informerar om arbetet och presenterar resultat av de studier som genomförts för att 
följa upp i vilken utsträckning ungdomar och kraftigt berusade personer serveras 
alkohol på krogarna i länet. 
 
En viktig del för ett långsiktigt och hållbart arbete när det gäller att få en trygg och 
attraktiv krogmiljö är att arbetssättet är förankrat i den politiska organisationen. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
 
 
 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2009-10-07 §  201 Dnr KS 2009/301 

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

Ärendebeskrivning 

Agneta Blom och Jan Greve från Handelshögskolan i Örebro informerar om 
samverkan mellan Handelshögskolan vid Örebro Universitet och Kumla kommun. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
 
 
 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2009-10-07 §  202 Dnr KS 2009/570 

Förslag gällande uppvärmning av Kvarntorps industriområde 

Ärendebeskrivning 

Diskussion har tidigare först om på vilket sätt uppvärmning av Kvarnstorps 
industriområde ska ske. Teknisk chef Per Halldin har i en skrivelse daterat den 1 
september 2009 inkommit med justerat förslag på uppvärmning av Kvarntorps 
industriområde.  
 
I dagsläget förses tre byggnader inom Kvarntorps Industriområde med värme från en 
oljeeldad panna. Kumla Fastigheter AB, som äger och hyr ut dessa byggnader, 
debiterar hyresgästerna för uttagen energi med E.ON’s fjärrvärmetaxa som grund.  
 
Pellets är ett bra ekonomiskt och miljöriktigt alternativ på kort sikt. 
I dagsläget är energiförbrukningen i Kvarntorps närvärmenät 1400 MWh. 
Kostnaden för att producera ovan energimängd (inkl olje- och pelletspriser, 
driftkostnader samt re-investering: 
- Olja: 1250 tkr 
- Pellets: 775 tkr 
- Fjärrvärme: 2032 tkr 
Investeringen som krävs för en installerad pelletspanna är 2100 tkr. 
 
I dagsläget finns ett investeringsutrymme om 2000 tkr för att bygga ut fjärrvärmen 
enligt E.ON’s förslag. 

Förvaltningens förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. snarast ersätta oljepannan i Kvarntorp med en pelletspanna, 
2. utöka den beslutade investeringsramen från 2 000 tkr till 2 100 tkr mot bakgrund av 
ovan beslut. 

Arbetsutskottets behandling 

Lennart Eriksson (S) yrkar bifall på punkt 1 och avslag på punkten två. 
 
Ordförande ställer proposition på yrkanden och finner att arbetsutskottet beslutar enligt 
Lennart Erikssons (S) förslag. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt Lennart Erikssons (S) förslag. 

Kommunstyrelsen beslut 

Kommunstyrelsen beslutar snarast ersätta oljepannan i Kvarntorp med en pelletspanna.
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2009-10-07 §  203 Dnr KS 2009/551 

Lönekartläggning/arbetsvärdering 

Ärendebeskrivning 

Kartläggning och analys av löneskillnader mellan kvinnor och män anställda i Kumla 
kommun som gjorts av 2008 års lönenivå. 

Förvaltningens förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att i löneöversynen den kommande treårsperioden ska de 
kvinnodominerade grupperna förskollärare/fritidspedagoger, arbetsterapeuter och 
kökschefer prioriteras så att den osakliga löneskillnaden som nu finns utjämnas. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att i löneöversynen den kommande treårsperioden ska de 
kvinnodominerade grupperna förskollärare/fritidspedagoger, arbetsterapeuter och 
kökschefer prioriteras så att den osakliga löneskillnaden som nu finns utjämnas. 
 
 
 
 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2009-10-07 §  204 Dnr KS 2008/283 

Förslag till yttrande över motion - gällande införande av 
Kumladagen 

Ärendebeskrivning 

Den 5 september 2009 lämnade socialdemokraterna en motion gällande införandet av 
Kumladagen. 
 
I motionen föreslås att Kumladagen ska arrangeras i augusti varje år samt att 
kommunen får i uppdrag att förhandla med Kumla promotion om det är de praktiskt 
anordnar dagen i samarbete med föreningar, studieförbund, handlare och företagare.  
 
I förslag till yttrande över motionen framgår att det är en möjlighet för ökad 
sammanhållning och visar på den kraft som enat finns hos kommunens medlemmar i 
deras olika skepnader såsom föreningsaktiva, företagare, anställda eller som vanliga 
medborgare.  
 
Kumla kommun är positiva till att en Kumladag arrangeras och ser det också som 
naturligt att Kumla promotion med sin vana för aktiviteter av detta slag tillfrågas om 
de är villiga ta på sig detta ansvar samt genomföra detta i samarbete med föreningslivet 
och företagarna. Vidare finner Kumla kommun att det är naturligt att också 
kommunens egna bolag, Kumla Bostäder, engageras sig i ett sådant firande då 
boendemiljön utgör viktig faktor i ett manifesterande av Kumla kommun som en bra 
stad/kommun att leva i. 

Förvaltningens förslag 

Föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige 
 
1. antar yttrandet, 
2. det ska tydligt framgå att Kumla kommun är ansvarig arrangör, 
3. bifaller motionen. 

Kommunstyrelsens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
 
 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2009-10-07 §  205 Dnr KS 2009/210 

Förslag till yttrande över medborgarförslag - önskemål ang 
vårdnadsbidrag i Kumla kommun 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag har den 20 februari 2009 lämnats  
 
1. om införande av vårdnadsbidrag i Kumla kommun.  
2. en enkät till alla föräldrar i Kumla kommun med en förfrågan om intressent för 
vårdnadsbidrag bör skickas ut innan slutligt ställningstagande. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav den 3 mars 2009 kommundirektören i uppdrag att 
lämnat förslag på yttrande. 
 
Kommundirektören och administrativa chefen har i en skrivelse daterad den 15 
september lämnat förslag på yttrande över medborgarförslaget. I yttrandet framgår att 
medborgarförslaget har tydliga politiska skiljelinjer i synsättet på vad våra skattemedel 
ska användas till. Utifrån detta finns det tre huvudsakliga skäl som talar emot förslaget. 
 
I korthet är dessa att vårdnadsbidraget  
1. motverkar samhällets integrationssträvanden  
2. leder till minskad jämställdhet mellan könen.  
3. kostar pengar.  
I medborgarförslaget vill man också att en enkät ska skickas ut till samtliga föräldrar i 
kommunen innan beslut tas i frågan. En så omfattande enkät innebär både ett 
omfattande utredningsarbete och medför ökade kostnader som inte kan anses motiverat 
med ovanstående motiv som grund. 

Förvaltningens förslag 

Föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 

Arbetsutskottets behandling 

Yrkande 
Maria Haglund (M) yrkar på bifall på medborgarförslaget. 
 
Torbjörn Ahlin (C) instämmer i Maria Haglunds (M) yrkande. 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet beslutar enligt 
förvaltningens förslag. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag. 
 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 



  
KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
  
 
 

 
 

8 

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

Kommunstyrelsens behandling 

Yrkande 
Torbjörn Ahlin (C), Per Holm (KD) och Linda Axäng (FP) yrkar bifall till 
medborgarförslaget. 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.   
 
Reservation 
Torbjörn Ahlin (C), Maria Haglund (M), Per Holm (KD), Linda Axäng (FP) och Mats 
Hellgren (M) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande. 
 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelsen 2009-10-07 §  206 Dnr KS 2009/395 

Förslag till yttrande över medborgarförslag - större värdeskåp 
på Skogstorpsskolan 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag har inkommit till Kumla kommun daterat den 8 maj 2009. Av 
förslaget framgår ett önskemål om större värdeskåp för eleverna på Skogstorpsskolan 
eftersom de nuvarande är för små. 
 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 18 maj 2009, § 115, att remittera 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sammanträde den 2 juni 2009, § 107, 
uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att lämna förslag till yttrande.  
 
I enlighet med barn- och utbildningsnämndens beslut om delegation den 28 maj 2008, 
§ 56, beslutade barn- och utbildningsnämndens ordförande den 25 juni 2009 å barn- 
och utbildningsnämndens vägnar att uppdra åt utredningssekreteraren upprätta ett 
yttrande å barn- och utbildningsnämndens vägnar. 
 
Av yttrandet framgår att barn- och utbildningsnämnden instämmer i att alla elever ska 
kunna ha sina saker i fred. Det finns dock en pedagogisk tanke bakom idén att ha 
klädhängare i stället för värdeskåp, nämligen att arbeta med skolans värdegrund som är 
ett av skolans allra viktigaste uppdrag.  
 
Därför tycker barn- och utbildningsnämnden att det är bättre att skolan fortsätter att 
arbeta med elevernas respekt för sin arbetsmiljö så att alla tar hänsyn till varandras 
saker, än att köpa in värdeskåp. Genom detta yttrande vill nämnden dock göra 
Skogstorpsskolan uppmärksam på att detta arbete bör förstärkas.  
 
Ärendet behandlas på kommunstyrelsens arbetsutskott den 6 oktober. 

Barn- och utbildningsnämndens förslag 

Kommunfullmäktige antar förslaget till yttrande och därmed anse medborgarförslaget 
besvarat. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt barn- och utbildningsnämndens förslag. 

Kommunstyrelsens behandling 

Yrkande   
Torbjörn Ahlin (C) yrkar återremiss av ärendet med motiveringen att yttrandet bör 
omarbetas. 
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Katarina Hansson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt arbetsutskottets förslag. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige  
 
1. antar yttrandet, 
2. beslutar att medborgarförslaget därmed är besvarat. 
 
Reservation 
Torbjörn Ahlin (C) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande 
 
 
 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2009-10-07 §  207 Dnr KS 2009/398 

Förslag till yttrande över medborgarförslag - gräsplan för 
fotboll vid Smedstorps lekplats 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige remitterade den 15 juni 2009, ett medborgarförslag om en 
gräsplan vid Smedstorps lekplats. Kultur- och fritidsnämnden har fått i uppdrag att 
yttra sig. 
 
Förslagsställaren önskar att Kumla kommun ska anlägga gräs på den befintliga 
grusplanen i Smedstorp. Han önskar också att få någonting uppsatt bakom målen. 
 
Förslag till yttrande 
Gräsplaner finns inom gång- och cykelavstånd intill Skogstorpsskolan och i 
Oppegårdsområdet. Gräsplanen i Oppegård har sedan i våras nya mål med nät. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har därför för närvarande inga planer på att anlägga en 
gräsplan i Smedstorpsområdet och hänvisar därför till någon av dem. 

Kultur- och fritidsnämndens förslag 

Kommunfullmäktige antar yttrandet och medborgarförslaget är därmed besvarat. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt kultur- och fritidsnämndens förslag. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige  
 
1. antar yttrandet, 
2. beslutar att medborgarförslaget därmed är besvarat. 
 
 
 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2009-10-07 §  208 Dnr KS 2009/392 

Förslag till yttrande över medborgarförslag - angående 
dansstudio i Kumla 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige remitterade den 15 juni 2009 ett medborgarförslag om en 
dansstudio i Kumla. Kultur- och fritidsnämnden har fått i uppdrag att yttra sig. 
 
Förslagsställaren önskar att det ska finns en dansstudio för äldre ungdomar i Kumla. 
Hon anser också att skolarbetet blir lidande om hon ska åka till Lenas dansstudio i 
Hallsberg. 
 
Förslag till yttrande 
I Kumla finns för närvarande tre möjligheter, förutom eventuella privata alternativ att 
starta en dansstudio i Kumla. Dessa är Kulturskolan, någon förening eller något 
studieförbund.  
 
Kulturskolan samarbetar för närvarande med Lenas dansstudio och verksamheten 
bedrivs i Hallsberg. Enligt skolans rektor är det därför i dagsläget inte aktuellt att 
förlägga någon verksamhet i Kumla. 
 
En möjlighet är att ta kontakt med något studieförbund som kan arrangera dans i form 
av studiecirklar. Fördelen är att en cirkel kan startas med kort varsel under 
förutsättning att deltagarna är tillräckligt många samt att lokaler och ledare finns.  
 
I Kumla finns ett antal lokaler som lämpar sig för dans, bland annat i 
Skogstorpsskolan. 
 
En tredje möjlighet är att starta en förening om man är några ungdomar med samma 
intresse. Som ungdomsförening kan man söka ekonomiskt bidrag hos kommunen och 
hyra en kommunägd lokal för 20 kronor i timmen. 
 
För att få information och hjälp att starta en förening kan man ta kontakt med kultur- 
och fritidsförvaltningen i Kumla. 
 
Beslutet berör barn och ungdomar. 

Kultur- och fritidsnämndens förslag 

Kommunfullmäktige antar yttrandet och medborgarförslaget är därmed besvarat. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt kultur- och fritidsnämndens förslag. 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige    
 
1. antar yttrandet, 
2. beslutar att medborgarförslaget därmed är besvarat. 
 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 



  
KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
  
 
 

 
 

14 

 
Kommunstyrelsen 2009-10-07 §  209 Dnr KS 2009/396 

Förslag till yttrande över medborgarförslag - bättre cykelställ 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige remitterade den 18 maj 2009, § 116, ett medborgarförslag där 
förslagsställarna föreslår: 
 
1. att cykelställen vid Skogstorpsskolan byts ut, 
2. ett eller flera cykelskjul sätts upp.  
 
Kommunfastigheter har av kommunstyrelsens arbetsutskott, den 2 juni 2009, § 277, 
fått i uppdrag att svara på medborgarförslaget.  
 
I förslag till yttrande över medborgarförslaget den 14 september framgår bland annat 
att cykelställen inte behöver bytas ut under förutsättning att skydden förstärks. Efter 
denna förstärkning skyddas sadeln från att bli blöt och kommunen bedömer därmed att 
det inte heller är nödvändigt att sätta upp cykelskjul. 

Förvaltningens förslag 

Kommunstyrelsen 
 
1. cykelställens skydd återställs till det tidigare läge och förstärks, 
2. kommunstyrelsen antar yttrandet och medborgarförslaget är därmed besvarat. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige  
 
1. beslutar att cykelställens skydd återställs till det tidigare läge och förstärks, 
2. antar yttrandet, 
3. beslutar att medborgarförslaget därmed är besvarat. 
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Kommunstyrelsen 2009-10-07 §  210 Dnr KS 2009/418 

Förslag till yttrande över medborgarförslag - ett annat sätt att 
fördela gruppledartjänsterna inom omsorgen 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige remitterade den 15 juni 2009, § 130, ett medborgarförslag om att 
”fördela” gruppledartjänsterna inom omsorgen på ett annat sätt. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 15 juni 2009, § 296, att uppdra åt 
socialnämnden att lämna förslag till yttrande. 
 
Socialnämnden har den 17 september 2009 inkommit med förslag till yttrande. 
 
Av yttrandet framgår att samordnarfunktionen infördes för att avlasta de hårt belastade 
cheferna inom LSS och äldreomsorg. I stort har samordnarorganisationen fungerat bra.
 
Socialförvaltningen har av socialnämnden fått ett uppdrag att se över och utvärdera 
samordnarorganisationen. Först då denna utredning är genomförd kan vi säga vilken 
modell som väljs. Utredningen av detta kommer att påbörjas under hösten 2009. 
 
Ärendet kommer att behandlas av arbetsutskottet den 6 oktober. 

Socialnämndens förslag 

Kommunfullmäktige antar yttrandet och medborgarförslaget är därmed besvarat. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt socialnämndens förslag. 

Kommunstyrelsens behandling 

Yrkande 
Gunnel Kask (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige 
 
1. antar yttrandet, 
2. beslutar att medborgarförslaget därmed är besvarat. 
 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2009-10-07 §  211 Dnr KS 2009/587 

Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag 

Ärendebeskrivning 

Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige i Kumla, ska kommunstyrelsen varje år 
vid fullmäktiges ordinarie sammanträde i april och oktober redovisa de motioner och 
medborgarförslag som inte beretts färdigt. 
 
Kommunledningskontoret har den 1 oktober 2009 upprättat redovisning gällande 
motioner och medborgarförslag som fortfarande är under beredning. 

Förvaltningens förslag 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2009-10-07 §  212 Dnr KS 2009/610 

Förslag till yttrande över remiss - gällande tillstånd till spel på 
värdeautomater på restaurang Maestro 

Ärendebeskrivning 

Kumla kommun mottog den 21 september 2009 en skrivelse från Lotteriinspektionen, 
där kommunen har givits tillfälle att yttra sig över en ansökan från restaurang Maestro, 
Kumla. Ansökan gällde tillstånd till spel på värdeautomater. 
 
Kommunledningskontoret föreslår att kommunen avstår från att yttra sig över själva 
ansökan, men vill ändå framföra följande synpunkter: 
- kommunen har i grunden ej någon positiv inställning till att liknande tillstånd 
beviljas, men är av den åsikten att det inte har någon större betydelse vad kommunen 
har för uppfattning i tillståndsfrågan,  
- kommunen vill också framföra sin oro över den utbredning av olika typer av 
spelformer som sprider sig i samhället, inklusive spel på värdeautomater. 
 
Ärendet behandlas på arbetsutskottet den 6 oktober. 

Förvaltningens förslag 

Kommunstyrelsen 
 
1. antar förslag till yttrande, 
2. avstår från att yttra sig över själva ansökan. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen 
 
1. antar förslag till yttrande, 
2. avstår från att yttra sig över själva ansökan. 
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Kommunstyrelsen 2009-10-07 §  213 Dnr KS 2009/612 

Förslag till yttrande över remiss - gällande tillstånd till spel på 
värdeautomater på spelplatsen Taverna Eken 

Ärendebeskrivning 

Kumla kommun mottog den 22 september 2009 en skrivelse från Lotteriinspektionen, 
där kommunen har givits tillfälle att yttra sig över en ansökan från spelplatsen Taverna 
Eken, Kumla. Ansökan gällde tillstånd till spel på värdeautomater. 
 
Kommunledningskontoret föreslår att kommunen avstår från att yttra sig över själva 
ansökan, men vill ändå framföra följande synpunkter: 
- kommunen har i grunden ej någon positiv inställning till att liknande tillstånd 
beviljas, men är av den åsikten att det inte har någon större betydelse vad kommunen 
har för uppfattning i tillståndsfrågan,  
- kommunen vill också framföra sin oro över den utbredning av olika typer av 
spelformer som sprider sig i samhället, inklusive spel på värdeautomater. 
 
Ärendet behandlas på arbetsutskottet den 6 oktober 

Förvaltningens förslag 

Kommunstyrelsen  
 
1. antar förslag till yttrande, 
2. avstår från att yttra sig över själva ansökan. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen 
 
1. antar förslag till yttrande, 
2. avstår från att yttra sig över själva ansökan. 
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Kommunstyrelsen 2009-10-07 §  214 Dnr KS 2009/601 

Förslag till yttrande över remiss – avseende ansökan från 
restaurang Spisen om tillstånd till spel på värdeautomater 
fr.o.m 1 januari 2010 

Ärendebeskrivning 

Kumla kommun mottog den 15 september 2009 en skrivelse från Lotteriinspektionen, 
där kommunen har givits tillfälle att yttra sig över en ansökan från restaurang Spisen, 
Kumla. Ansökan gällde tillstånd till spel på värdeautomater. 
 
Kommunledningskontoret föreslår att kommunen avstår från att yttra sig över själva 
ansökan, men vill ändå framföra följande synpunkter: 
- kommunen har i grunden ej någon positiv inställning till att liknande tillstånd 
beviljas, men är av den åsikten att det inte har någon större betydelse vad kommunen 
har för uppfattning i tillståndsfrågan,  
- kommunen vill också framföra sin oro över den utbredning av olika typer av 
spelformer som sprider sig i samhället, inklusive spel på värdeautomater. 

Förvaltningens förslag 

Kommunstyrelsen 
 
1. antar förslag till yttrande, 
2. avstår från att yttra sig över själva ansökan. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen 
 
1. antar förslag till yttrande, 
2. avstår från att yttra sig över själva ansökan. 
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Kommunstyrelsen 2009-10-07 §  215 Dnr KS 2009/386 

Förslag till yttrande över remiss - ansökan från Construction 
College i Örebro om fristående gymnasieskola i Örebro 
kommun 

Ärendebeskrivning 
Remiss - ansökan från Hermods AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående 
gymnasieskola i Örebro kommun. 
 
Gymnasiechefen har i en skrivelse daterad 26 augusti lämnat förslag till yttrande. Av 
svaret framgår att de närmaste åren kommer elevantalet i gymnasieålder minska avsevärt i 
samverkansområdet Sydnärke-Kumla-Örebro. Kombinationen av minskat elevantal och 
ökat utbud medför risk för ökade utbildningskostnader.  
Gymnasiechefen föreslår därmed att Kumla kommun avslår ansökan från Hermods AB.  

Förvaltningens förslag 

Avslå ansökan från Hermods AB. 

Gymnasieutskottets behandling 

Oppositionen yrkar bifall till ansökan från Hermods AB. 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att utskottet beslutar enligt 
förvaltningens förslag.  
 
Oppositionen reserverar sig. 

Gymnasieutskottets förslag 

Enligt gymnasieutskottets förslag. 

Kommunstyrelsens behandling 

Yrkande 
Maria Haglund (M) yrkar bifall till ansökan från Hermods AB. 
Linda Axäng (FP) yrkar på ett positivt svar på ansökan från Hermods AB. 
Torbjörn Ahlin (C) instämmer med båda yrkandena. 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att utskottet beslutar enligt 
gymnasieutskottets förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen avslår ansökan från Hermods AB. 
 
Reservation 
Maria Haglund (M), Linda Axäng (FP), Torbjörn Ahlin (C), Jan Engman (C) och Mats 
Hellgren (M) reserverar sig till förmån för sina egna yrkanden. 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 



  
KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
  
 
 

 
 

21 

 
Kommunstyrelsen 2009-10-07 §  216 Dnr KS 2009/367 

Förslag till yttrande över remiss - ansökan från Pluskompetens 
Utbildning i Sverige AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till 
en fristående gymnasieskola i Örebro kommun 

Ärendebeskrivning 
Remiss över ansökan från Pluskompetens Utbildning i Sverige AB om statlig tillsyn och 
rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Örebro kommun. 
 
Gymnasiechefen har i en skrivelse daterad 31 augusti lämnat förslag till yttrande. Av 
svaret framgår att de närmaste åren kommer elevantalet i gymnasieålder minska avsevärt i 
samverkansområdet Sydnärke-Kumla-Örebro. Kombinationen av minskat elevantal och 
ökat utbud medför risk för ökade utbildningskostnader.  
Gymnasiechefen föreslår därmed att Kumla kommun avslår ansökan från Pluskompetens 
Utbildning i Sverige AB. 

Förvaltningens förslag 

Avslå ansökan från Pluskompetens Utbildning i Sverige AB. 

Gymnasieutskottets behandling 
Oppositionen yrkar bifall till ansökan från Pluskompetens Utbildning i Sverige AB. 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att utskottet beslutar enligt 
förvaltningens förslag.  
 
Oppositionen reserverar sig. 

Gymnasieutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens behandling 

Yrkande 
Maria Haglund (M) yrkar bifall till ansökan från Pluskompetens Utbildning i Sverige 
AB. Linda Axäng (FP) yrkar på ett positivt svar på ansökan från Pluskompetens 
Utbildning i Sverige AB. Torbjörn Ahlin (C) instämmer med båda yrkandena. 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att utskottet beslutar enligt 
gymnasieutskottets förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen avslår ansökan från Pluskompetens Utbildning i Sverige AB.   
 
Reservation 
Maria Haglund (M), Linda Axäng (FP), Torbjörn Ahlin (C), Jan Engman (C) och Mats 
Hellgren (M) reserverar sig till förmån för sina egna yrkanden. 
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Kommunstyrelsen 2009-10-07 §  217 Dnr KS 2008/502 

Kommunalt policydokument för vuxenutbildningen 

Ärendebeskrivning 

Gymnasieutskottet beslutade den 15 december 2008, § 63, att ge Rolf Östman, 
gymnasiechef i uppdrag att arbeta vidare med förslaget enligt föreslagna förändringar. 

Gymnasieutskottets förslag 

Kommunstyrelsen 
 
1. antar kommunalt policydokument för vuxenutbildningen, 
2. en årlig revidering i samband med budgetarbetet. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen 
 
1. antar kommunalt policydokument för vuxenutbildningen, 
2. en årlig revidering i samband med budgetarbetet. 
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Kommunstyrelsen 2009-10-07 §  218 Dnr KS 2009/550 

Ansökan om inackorderingstillägg 

Ärendebeskrivning 

24 augusti inkom en ansökan om inackorderingstillägg. 

Gymnasieutskottets behandling 

Gymnasieutskottet återremitterade ärenden den 31 augusti med uppdrag till 
gymnasiechef Rolf Östman att utreda hur kommuner i länet i övrigt gjort. 

Gymnasieutskottets förslag 

Kommunstyrelsen avslår ansökan om inackorderingsbidrag. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen avslår ansökan om inackorderingsbidrag. 
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Kommunstyrelsen 2009-10-07 §  219 Dnr KS 2009/597 

Försäljning av del av Kumla 13:89 

Ärendebeskrivning 

Köpekontrakt har upprättats där Kumla kommun säljer del av Kumla Kumla 13:89 för 
en köpesumma 250 000 kronor. Köparen är Bilhuset Klas Gunnarsson AB. Köpet 
avser 2 500 kvm och är villkorad att bebyggas innan utgången av 2010. 
 
Det åligger samtidigt säljaren att innan samma tid låta iordningställa gata utmed den 
blivande fastighetens östra gräns. 

Förvaltningens förslag 

Kommunstyrelsen 
 
1. godkänner köpekontraktet gällande försäljning av del av fastigheten Kumla Kumla 
13:89, 
 
2. i investeringsbudgeten för kommunstyrelsen budgeterar en inkomst om 250 000 kr 
för ovanstående fastighetsköp, 
 
3. anslår erforderliga medel för utbyggnad av gata samt vatten och avlopp utmed den 
blivande fastighetens östra gräns. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen   
 
1. godkänner köpekontraktet gällande försäljning av del av fastigheten Kumla Kumla 
13:89, 
 
2. i investeringsbudgeten för kommunstyrelsen budgeterar en inkomst om 250 000 kr 
för ovanstående fastighetsköp, 
 
3. anslår erforderliga medel för utbyggnad av gata samt vatten och avlopp utmed den 
blivande fastighetens östra gräns. 
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Kommunstyrelsen 2009-10-07 §  220 Dnr KS 2009/633 

Försäljning av Södra Yxhult 1:3 samt överenskommelse om 
fastighetsreglering avseende Södra Yxhult 1:4 och 1:5 samt 
del av Södra Yxhult 1:1 

Ärendebeskrivning 

Köpekontrakt har upprättats där Kumla kommun säljer fastigheten Kumla Södra 
Yxhult : till  Magnus Tivemark och Marlene Eriksson. Köpesumma 170 000 kronor.  
 
Tomtens areal utgör 1 590 kvm och är obebyggd och är belägen vid Holmagatan i 
Hällabrottet. Samtidigt har det gjorts en överenskommelse med ovanstående köpare 
om fastighetsreglering avseende Södra Yxhult 1:4 och 1:5 samt del av Södra Yxhult 
1:1 som regleras till den köpta tomten Södra Yxhult 1:3. För detta betalar köparen en 
köpesumma om 170 000:-.  
 
Totalt kommer fastigheten bestå av ca 20 500 kvm. Köparen har för avsikt att bebygga 
fastigheten med ett bostadshus och tillhörande flyglar. 

Förvaltningens förslag 

Kommunstyrelsen 
 
1. godkänner köpekontraktet gällande försäljning av Södra Yxhult 1:3, 
 
2. godkänner överenskommelsen om fastighetsreglering avseende Södra Yxhult 1:4 
och 1:5 samt del av Södra Yxhult 1:1, 
 
3. i investeringsbudgeten för kommunstyrelsen budgeterar en inkomst om 340 000 
kronor för ovanstående försäljning.  

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen 
 
1. godkänner köpekontraktet gällande försäljning av Södra Yxhult 1:3, 
 
2. godkänner överenskommelsen om fastighetsreglering avseende Södra Yxhult 1:4 
och 1:5 samt del av Södra Yxhult 1:1, 
 
3. i investeringsbudgeten för kommunstyrelsen budgeterar en inkomst om 340 000 
kronor för ovanstående försäljning. 
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Kommunstyrelsen 2009-10-07 §  221 Dnr KS 2009/158 

Reviderad uppföljning av handikappolitisk plan 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade den 19 mars 2007, § 33, att anta reviderad 
handikappolitisk plan för Kumla kommun. Enligt planen ska respektive nämnd varje år 
lämna en redovisning av utförda åtgärder enligt planen. 
 
Kommunledningskontoret har den 25 augusti lämnat förslag till uppföljning av 
handikappolitiska planen för år 2008. 
 
Av skrivelsen framgår också att FN antagit en konvention om rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning som trädde i kraft i Sverige den 1 januari 2009. 
Konventionen är mer omfattande än de standardregler för funktionshindrade som FN 
tidigare beslutat om, och som Kumla kommuns nuvarande handikappolitiska plan 
grundar sig på. 

Förvaltningens förslag 

Kommunstyrelsen 
 
1. godkänner uppföljningen, 
 
2. ger utredargruppen i uppdrag att revidera och anpassa den gällande 
handikappolitiska planen till FN:s konvention för personer med funktionsnedsättning. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen   
 
1. godkänner uppföljningen, 
 
2. ger utredargruppen i uppdrag att revidera och anpassa den gällande 
handikappolitiska planen till FN:s konvention för personer med funktionsnedsättning. 
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Kommunstyrelsen 2009-10-07 §  222 Dnr KS 2009/599 

Förslag till reglemente för valnämnden 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunallagen ska det finnas ett reglemente för varje nämnd i kommunen. 
Kumla kommun saknar ett gällande reglemente för valnämnden. 
 
Kommunledningskontoret har den 9 september 2009 lämnat förslag till reglemente för 
valnämnden. 

Förvaltningens förslag 

Kommunfullmäktige antar förslag till reglemente för valnämnden daterad den 9 
september 2009. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige antar förslag till reglemente för valnämnden daterad den 9 
september 2009. 
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Kommunstyrelsen 2009-10-07 §  223 Dnr KS 2009/564 

Borgensförbindelse, Kommuninvest 

Ärendebeskrivning 

Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av Föreningen helägda 
dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) ("Kommuninvest"). För att 
Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden 
återfinns i Föreningens stadgar som villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar 
enligt separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skull 
för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat 
borgensförbindelse. Kumla kommun utfärdade sin borgensförbindelse den 7 maj 1993.
 
En punktlista har upprättats över åtgärder som respektive medlem ska vidta vid 
tecknandet av bekräftelsen.  
 
Kumla kommun ska fatta och verkställa beslut enligt följande. 
 
Kommunfullmäktige ska fatta ett beslut med lydelse identisk med följande förslag: 
 
1. Kumla kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 7 maj 1993 
("Borgensförbindelse"), vari Kumla kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar 
såsom för egen skull för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ("Kommuninvest") 
förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda Kumla kommun 
genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av 
borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests borgenärer och 
blivande borgenärer. 
 
2. bekräftelsen ska undertecknas av två företrädare för Kumla kommun. Nämnda 
företrädare ska antingen av kommunfullmäktige vara särskilt bemyndigade att 
underteckna Bekräftelsen eller på annat sätt ha behörighet att underteckna 
Bekräftelsen. 
 
3. Kumla kommun ska till Kommuninvest översända (i) kopia av lagakraftvunnet 
protokoll med fullmäktiges beslut enligt punkt 1 ovan, (ii) Bekräftelsen i original, och 
(iii) dokumentation som utvisar att behörighet föreligger för de personer som 
undertecknat Bekräftelsen. 
 
Kommuninvest önskar erhålla undertecknad Bekräftelse i retur senast den 31 oktober 
2009. 

Förvaltningens förslag 

Kommunfullmäktige  
 
1. Kumla kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 7 maj 1993 
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(”Borgensförbindelsen”), vari Kumla kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar 
såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ.) (”Kommuninvest”) 
förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda Kumla kommun 
genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av 
borgen enligt borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests borgenärer och 
blivande borgenärer. 
 
2. kommunstyrelsens ordförande Lennart Eriksson och kommundirektör Annika 
Hallberg utses att underteckna bekräftelsen. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige 
 
1. Kumla kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 7 maj 1993 
(”Borgensförbindelsen”), vari Kumla kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar 
såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ.) (”Kommuninvest”) 
förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda Kumla kommun 
genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av 
borgen enligt borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests borgenärer och 
blivande borgenärer. 
 
2. utser kommunstyrelsens ordförande Lennart Eriksson (S) och kommundirektör 
Annika Hallberg att underteckna bekräftelsen. 
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Kommunstyrelsen 2009-10-07 §  224 Dnr KS 2009/598 

Ny väganslutning i Norra Mos industriområde samt utbyggnad 
av gång- och cykelväg till Norra Mos industriområde 

Ärendebeskrivning 

Näringslivsdirektören Thage Arvidsson och teknisk chef Per Halldin har i skrivelse 
från den 9 september 2009 informerat om att det i samband med fortsatta försäljningar 
av industrimark i Norra Mos-området behöver komma till stånd en ny väganslutning i 
två etapper för att göra det möjligt att ianspråkta ytterligare industrimark söder om 
fastigheten Försäljaren 1.  
 
Vidare behöver den planerade gång- och cykelvägen utmed väg 641 från nuvarande 
läge vid tunneln mot Smedstorp förlängas fram till Norra Mos industriområde. 

Förvaltningens förslag 

Kommunfullmäktige godkänner föreslagen ny väganslutning enligt skrivelse daterad 9 
september 2009. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige godkänner föreslagen ny väganslutning enligt skrivelse daterad 9 
september 2009.   
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Kommunstyrelsen 2009-10-07 §  225 Dnr KS 2009/636 

Förslag till sammanträdestider 2010 samt januari 2011 

Ärendebeskrivning 

Kommunledningskontoret har den 30 september 2009 lämnat förslag till 
sammanträdestider för 2010 samt januari 2011. 
 
Förslaget följer tidigare års sammanträdestider, där fullmäktige sammanträder den 
tredje måndagen i månaden. Undantaget är januari och december 2010, där är förslaget 
att fullmäktige sammanträder på tisdagen, samt januari 2011, där förslaget är att 
fullmäktige sammanträder den fjärde måndagen. 
 
Fysisk planering sker enligt förslaget tre gånger under januari-juni, samt två gånger 
augusti-december. 

Förvaltningens förslag 

- arbetsutskottet för sin del godkänner de föreslagna tiderna 
 
- kommunstyrelsen för sin del godkänner de föreslagna tiderna 
 
- kommunfullmäktige för sin del 
 
1. godkänner de föreslagna tiderna, 
2. beslutar att kungörelse om tid och plats för sammanträdena förutom att anslås på 
kommunens anslagstavla införs i tidningarna Nerikes Allehanda, Länsposten och  
Et Örebro, samt publiceras på kommunens hemsida, 
3. ger presidiet i uppdrag att fastställa plats för sammanträdet i maj. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag. 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner för sin del de föreslagna sammanträdestiderna. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner för sin del de föreslagna sammanträdestiderna. 
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Kommunstyrelsen 2009-10-07 §  226 Dnr KS 2009/634 

Ansökan om att få bli politiskt lärling i Barn- och 
utbildningsnämnden 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige antog den 28 januari 2002, § 3, regler för politiska lärlingar i 
Kumla kommun. 
 
I reglerna står bland annat att en politisk lärling antas för en period om lägst tre och 
högst sex månader med placering vid en viss nämnd. 
 
I reglerna står också att det för varje lärling ska finnas en förtroendevald som åtar sig 
uppdraget som handledare. Handledarna ska tillhöra den nämnd där lärlingen är 
placerad. Lärlingen förutsätts närvara vid nämndsammanträden och 
partigruppsammanträden. I övrigt deltar lärlingen i det politiska arbetet enligt 
överenskommelse mellan handledaren och lärlingen. 

Förvaltningens förslag 

Kommunstyrelsen 
 
1. utser Lars Malmberg som politisk lärling på barn- och utbildningsnämnden, 
2. utser Katarina Hansson (S) till handledare. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen   
 
1. utser Lars Malmberg som politisk lärling på barn- och utbildningsnämnden, 
2. utser Katarina Hansson (S) till handledare, 
3. under perioden 1 oktober till 31 mars 2010. 
 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 



  
KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
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Kommunstyrelsen 2009-10-07 §  227 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. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger månadsrapporterna till handlingarna. 
 
 
 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 



  
KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
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Kommunstyrelsen 2009-10-07 §  228 Dnr KS 2009/613 

Årsberättelse 2008 gällande riskhantering samt skadestatistik 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har det politiska och övergripande ansvaret för riskhantering. Den 
biträds av en tjänstemannagrupp vars uppgift är att informera, samordna och engagera 
förvaltningarna i deras arbete. I denna grupp deltar också företrädare för 
räddningstjänst och försäkringsmäklare. Varje nämnd har sedan ansvaret för 
riskhanteringsarbetet i sina respektive verksamheter.  
 
Under året har till- och ombyggnad av stadshuset pågått. Synpunkter har där beaktats 
som kom fram vid en riskanalys av stadshuset som företogs år 2005. Det gäller 
säkerheten för politiker och personal som rör inpassering och placering. En separat 
ingång för socialförvaltningen har nu inrättats.  
 
Skador under självrisken rapporteras kontinuerligt in till kommunledningskontoret. 
Det sker genom en blankett ”intern skaderapport”, som fylls i av verksamheterna när 
en skada har inträffat. Skaderapporten kan också upprättas direkt av 
kommunledningskontoret utifrån de polisrapporter som kommer in efter skador som 
anmäls direkt till polisen. Information om vikten att fylla i de interna skaderapporterna 
går ut fortlöpande, främst till fastighetsskötarna. Under år 2008 har 182 
skadehändelser rapporterats. Flertalet av dessa gäller krossade fönsterrutor men även 
ett antal händelser har inträffat, där större skadegörelse blivit följden.  

Förvaltningens förslag 

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 



  
KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
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Kommunstyrelsen 2009-10-07 §  229 Dnr KS 2009/607 

Revisionsrapport - granskning av delårsrapport 2009-07-31 

Ärendebeskrivning 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kumla kommun har Deloitte 
genomfört en granskning av kommunens delårsrapport per 2009-07-31. 
 
Granskningen syftar till att verifiera dels att kommunen upprättat delårsrapport, dels att 
delårsrapporten är upprättad i enlighet med de lagar och anvisningar som gäller. 
 
I delårsrapporten redovisas fullmäktiges finansiella mål och avstämning mot dessa. 
Deloitte konstaterar att de finansiella målen är uppfyllda. Nämnderna har i olika 
utsträckning redovisat verksamhetsmål i sina verksamhetsberättelser. 

Förvaltningens förslag 

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.  

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag.  

Kommunstyrelsens behandling 

Maria Haglund (M) yrkar  
1. i nästa delårsrapport finns en bättre redovisning av verksamhetsmålen, 
2. tar med uppgifter rörande hela koncernen så att läsaren kan göra en 
helhetsbedömning av kommunens resultat och ställning. 
 
Torbjörn Ahlin (C), Jan Engman (C), Linda Axäng (FP) och Mats Hellgren (M) 
instämmer med Maria Haglunds (M) yrkanden. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
 
Reservation 
Torbjörn Ahlin (C), Maria Haglund (M), Per Holm (KD), Linda Axäng (FP) och Mats 
Hellgren (M) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande. 
 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 



  
KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
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Kommunstyrelsen 2009-10-07 §  230 Dnr  

Anmälan av arbetsutskottets och gymnasieutskottets protokoll

Ärendebeskrivning 

Anmälan av beslut genom protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 
augusti, 1 september, 8 september, 21 september, 22 september och 23 september samt 
gymnasieutskottet den 31 augusti och 28 september. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger protokoll till handlingarna. 
 
 
 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 



  
KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
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Kommunstyrelsen 2009-10-07 §  231 Dnr KS 2009/661 

Kvartalsrapport Kumla mot narkotika 

Ärendebeskrivning 

Syftet med Kumla mot narkotika är att barn och ungdomars uppväxt i Kumla kommun 
ska vara fri från alkohol och narkotika. Verksamheten innehåller uppsökande och 
förebyggande arbete mot alkohol och narkotika. Arbetet ska leda till att minska 
nyrekryteringen till narkotikamissbruk. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 



  
KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
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Kommunstyrelsen 2009-10-07 §  232 Dnr  KS 2009/455 

Terminsavgift Kulturskolan 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträde den 12 maj 2009,  
§ 53, om besparingar enligt budgetanvisningar för 2010. Bland annat beslutades om en 
höjning av terminsavgiften i Kulturskolan till 700 kronor per termin. Även 
syskonrabatten togs bort.  
 
För att underlätta kostnaden för flerbarnsfamiljer föreslår barn- och 
utbildningsförvaltningen i en skrivelse daterad den 7 oktober 2009, följande avgifter i 
Kulturskolan: 
 
Barn 1: 700 kronor per termin 
Syskonrabatt från och med andra barnet: 350 kr per termin per syskon  
Maximal avgift för ett hushåll: 1 200 kronor per termin 

Kommunstyrelsens behandling 

Annica Eriksson (S) och Katarina Hansson (S) yrkar att ärendet tas upp till behandling 
på dagens sammanträde trots att ärendet inte behandlats av barn- och 
utbildningsnämnden. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska behandlas idag. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt barn- och utbildningsförvaltningens förslag. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 



  
KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
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Kommunstyrelsen 2009-10-07 §  233 Dnr  

Meddelande 

Ärendebeskrivning 

KS 2009/602 Rolf Östman, gymnasiechef 
Beviljat skolskjuts för gymnasieelev. 

Förvaltningens förslag 

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
 
 
 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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	Sölve Persson (S)
	Maria Haglund (M)
	Gunnel Kask (S)
	Mats Hellgren (M)
	Stefan Svensson (S), tjg ers.
	Jan Engman (C), tjg.ers.§§ 211-233
	 
	Kommunstyrelsen
	2009-10-07
	§  200
	Dnr KS 2009/231
	Sedan 2006 pågår arbetet med metoden Ansvarsfull alkoholservering i länet som syftar till att minska det alkoholrelaterade våldet på och kring krogen för att få ett tryggare nöjesliv.  Annika Borg, projektledare för Ansvarsfull alkoholservering på länsstyrelsen informerar om arbetet och presenterar resultat av de studier som genomförts för att följa upp i vilken utsträckning ungdomar och kraftigt berusade personer serveras alkohol på krogarna i länet.  En viktig del för ett långsiktigt och hållbart arbete när det gäller att få en trygg och attraktiv krogmiljö är att arbetssättet är förankrat i den politiska organisationen.
	Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
	 
	Kommunstyrelsen
	2009-10-07
	§  201
	Dnr KS 2009/301
	Agneta Blom och Jan Greve från Handelshögskolan i Örebro informerar om samverkan mellan Handelshögskolan vid Örebro Universitet och Kumla kommun.
	Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
	 
	Kommunstyrelsen
	2009-10-07
	§  202
	Dnr KS 2009/570
	Diskussion har tidigare först om på vilket sätt uppvärmning av Kvarnstorps industriområde ska ske. Teknisk chef Per Halldin har i en skrivelse daterat den 1 september 2009 inkommit med justerat förslag på uppvärmning av Kvarntorps industriområde.   I dagsläget förses tre byggnader inom Kvarntorps Industriområde med värme från en oljeeldad panna. Kumla Fastigheter AB, som äger och hyr ut dessa byggnader, debiterar hyresgästerna för uttagen energi med E.ON’s fjärrvärmetaxa som grund.   Pellets är ett bra ekonomiskt och miljöriktigt alternativ på kort sikt. I dagsläget är energiförbrukningen i Kvarntorps närvärmenät 1400 MWh. Kostnaden för att producera ovan energimängd (inkl olje- och pelletspriser, driftkostnader samt re-investering: - Olja: 1250 tkr - Pellets: 775 tkr - Fjärrvärme: 2032 tkr Investeringen som krävs för en installerad pelletspanna är 2100 tkr.
	 I dagsläget finns ett investeringsutrymme om 2000 tkr för att bygga ut fjärrvärmen enligt E.ON’s förslag.
	Kommunstyrelsen beslutar  1. snarast ersätta oljepannan i Kvarntorp med en pelletspanna, 2. utöka den beslutade investeringsramen från 2 000 tkr till 2 100 tkr mot bakgrund av ovan beslut.
	Lennart Eriksson (S) yrkar bifall på punkt 1 och avslag på punkten två.  Ordförande ställer proposition på yrkanden och finner att arbetsutskottet beslutar enligt Lennart Erikssons (S) förslag.
	Enligt Lennart Erikssons (S) förslag.
	Kommunstyrelsen beslutar snarast ersätta oljepannan i Kvarntorp med en pelletspanna.
	 
	Kommunstyrelsen
	2009-10-07
	§  203
	Dnr KS 2009/551
	Kartläggning och analys av löneskillnader mellan kvinnor och män anställda i Kumla kommun som gjorts av 2008 års lönenivå.
	Kommunstyrelsen beslutar att i löneöversynen den kommande treårsperioden ska de kvinnodominerade grupperna förskollärare/fritidspedagoger, arbetsterapeuter och kökschefer prioriteras så att den osakliga löneskillnaden som nu finns utjämnas.
	Enligt förvaltningens förslag.
	Kommunstyrelsen beslutar att i löneöversynen den kommande treårsperioden ska de kvinnodominerade grupperna förskollärare/fritidspedagoger, arbetsterapeuter och kökschefer prioriteras så att den osakliga löneskillnaden som nu finns utjämnas.
	 
	Kommunstyrelsen
	2009-10-07
	§  204
	Dnr KS 2008/283
	Den 5 september 2009 lämnade socialdemokraterna en motion gällande införandet av Kumladagen.  I motionen föreslås att Kumladagen ska arrangeras i augusti varje år samt att kommunen får i uppdrag att förhandla med Kumla promotion om det är de praktiskt anordnar dagen i samarbete med föreningar, studieförbund, handlare och företagare.   I förslag till yttrande över motionen framgår att det är en möjlighet för ökad sammanhållning och visar på den kraft som enat finns hos kommunens medlemmar i deras olika skepnader såsom föreningsaktiva, företagare, anställda eller som vanliga medborgare.   Kumla kommun är positiva till att en Kumladag arrangeras och ser det också som naturligt att Kumla promotion med sin vana för aktiviteter av detta slag tillfrågas om de är villiga ta på sig detta ansvar samt genomföra detta i samarbete med föreningslivet och företagarna. Vidare finner Kumla kommun att det är naturligt att också kommunens egna bolag, Kumla Bostäder, engageras sig i ett sådant firande då boendemiljön utgör viktig faktor i ett manifesterande av Kumla kommun som en bra stad/kommun att leva i.
	Föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen.
	Kommunfullmäktige  1. antar yttrandet, 2. det ska tydligt framgå att Kumla kommun är ansvarig arrangör, 3. bifaller motionen.
	Enligt arbetsutskottets förslag.
	 
	Kommunstyrelsen
	2009-10-07
	§  205
	Dnr KS 2009/210
	Ett medborgarförslag har den 20 februari 2009 lämnats   1. om införande av vårdnadsbidrag i Kumla kommun.  2. en enkät till alla föräldrar i Kumla kommun med en förfrågan om intressent för vårdnadsbidrag bör skickas ut innan slutligt ställningstagande.  Kommunstyrelsens arbetsutskott gav den 3 mars 2009 kommundirektören i uppdrag att lämnat förslag på yttrande.
	 Kommundirektören och administrativa chefen har i en skrivelse daterad den 15 september lämnat förslag på yttrande över medborgarförslaget. I yttrandet framgår att medborgarförslaget har tydliga politiska skiljelinjer i synsättet på vad våra skattemedel ska användas till. Utifrån detta finns det tre huvudsakliga skäl som talar emot förslaget.   I korthet är dessa att vårdnadsbidraget 
	I medborgarförslaget vill man också att en enkät ska skickas ut till samtliga föräldrar i kommunen innan beslut tas i frågan. En så omfattande enkät innebär både ett omfattande utredningsarbete och medför ökade kostnader som inte kan anses motiverat med ovanstående motiv som grund.
	Föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.
	Yrkande Maria Haglund (M) yrkar på bifall på medborgarförslaget.  Torbjörn Ahlin (C) instämmer i Maria Haglunds (M) yrkande.  Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag.
	Enligt förvaltningens förslag. 
	Reservation Maria Haglund (M) och Torbjörn Ahlin (C) reserverar sig till förmån till sitt eget  yrkande.
	 
	Kommunstyrelsen
	2009-10-07
	§  206
	Dnr KS 2009/395
	Ett medborgarförslag har inkommit till Kumla kommun daterat den 8 maj 2009. Av förslaget framgår ett önskemål om större värdeskåp för eleverna på Skogstorpsskolan eftersom de nuvarande är för små.  Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 18 maj 2009, § 115, att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.   Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sammanträde den 2 juni 2009, § 107, uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att lämna förslag till yttrande.   I enlighet med barn- och utbildningsnämndens beslut om delegation den 28 maj 2008, § 56, beslutade barn- och utbildningsnämndens ordförande den 25 juni 2009 å barn- och utbildningsnämndens vägnar att uppdra åt utredningssekreteraren upprätta ett yttrande å barn- och utbildningsnämndens vägnar.  Av yttrandet framgår att barn- och utbildningsnämnden instämmer i att alla elever ska kunna ha sina saker i fred. Det finns dock en pedagogisk tanke bakom idén att ha klädhängare i stället för värdeskåp, nämligen att arbeta med skolans värdegrund som är ett av skolans allra viktigaste uppdrag.   Därför tycker barn- och utbildningsnämnden att det är bättre att skolan fortsätter att arbeta med elevernas respekt för sin arbetsmiljö så att alla tar hänsyn till varandras saker, än att köpa in värdeskåp. Genom detta yttrande vill nämnden dock göra Skogstorpsskolan uppmärksam på att detta arbete bör förstärkas.   Ärendet behandlas på kommunstyrelsens arbetsutskott den 6 oktober.
	Kommunfullmäktige antar förslaget till yttrande och därmed anse medborgarförslaget besvarat.
	Enligt barn- och utbildningsnämndens förslag.
	 
	Kommunstyrelsen
	2009-10-07
	§  207
	Dnr KS 2009/398
	Kommunfullmäktige remitterade den 15 juni 2009, ett medborgarförslag om en gräsplan vid Smedstorps lekplats. Kultur- och fritidsnämnden har fått i uppdrag att yttra sig.  Förslagsställaren önskar att Kumla kommun ska anlägga gräs på den befintliga grusplanen i Smedstorp. Han önskar också att få någonting uppsatt bakom målen.  Förslag till yttrande Gräsplaner finns inom gång- och cykelavstånd intill Skogstorpsskolan och i Oppegårdsområdet. Gräsplanen i Oppegård har sedan i våras nya mål med nät.  Kultur- och fritidsnämnden har därför för närvarande inga planer på att anlägga en gräsplan i Smedstorpsområdet och hänvisar därför till någon av dem.
	Kommunfullmäktige antar yttrandet och medborgarförslaget är därmed besvarat.
	Enligt kultur- och fritidsnämndens förslag.
	Kommunfullmäktige 
	 
	Kommunstyrelsen
	2009-10-07
	§  208
	Dnr KS 2009/392
	Kommunfullmäktige remitterade den 15 juni 2009 ett medborgarförslag om en dansstudio i Kumla. Kultur- och fritidsnämnden har fått i uppdrag att yttra sig. 
	Förslagsställaren önskar att det ska finns en dansstudio för äldre ungdomar i Kumla. Hon anser också att skolarbetet blir lidande om hon ska åka till Lenas dansstudio i Hallsberg.  Förslag till yttrande I Kumla finns för närvarande tre möjligheter, förutom eventuella privata alternativ att starta en dansstudio i Kumla. Dessa är Kulturskolan, någon förening eller något studieförbund.   Kulturskolan samarbetar för närvarande med Lenas dansstudio och verksamheten bedrivs i Hallsberg. Enligt skolans rektor är det därför i dagsläget inte aktuellt att förlägga någon verksamhet i Kumla.  En möjlighet är att ta kontakt med något studieförbund som kan arrangera dans i form av studiecirklar. Fördelen är att en cirkel kan startas med kort varsel under förutsättning att deltagarna är tillräckligt många samt att lokaler och ledare finns.   I Kumla finns ett antal lokaler som lämpar sig för dans, bland annat i Skogstorpsskolan.  En tredje möjlighet är att starta en förening om man är några ungdomar med samma intresse. Som ungdomsförening kan man söka ekonomiskt bidrag hos kommunen och hyra en kommunägd lokal för 20 kronor i timmen.  För att få information och hjälp att starta en förening kan man ta kontakt med kultur- och fritidsförvaltningen i Kumla.  Beslutet berör barn och ungdomar.
	Kommunfullmäktige antar yttrandet och medborgarförslaget är därmed besvarat.
	Enligt kultur- och fritidsnämndens förslag.
	 
	Kommunstyrelsen
	2009-10-07
	§  209
	Dnr KS 2009/396
	Kommunfullmäktige remitterade den 18 maj 2009, § 116, ett medborgarförslag där förslagsställarna föreslår:  1. att cykelställen vid Skogstorpsskolan byts ut, 2. ett eller flera cykelskjul sätts upp.   Kommunfastigheter har av kommunstyrelsens arbetsutskott, den 2 juni 2009, § 277, fått i uppdrag att svara på medborgarförslaget.   I förslag till yttrande över medborgarförslaget den 14 september framgår bland annat att cykelställen inte behöver bytas ut under förutsättning att skydden förstärks. Efter denna förstärkning skyddas sadeln från att bli blöt och kommunen bedömer därmed att det inte heller är nödvändigt att sätta upp cykelskjul.
	Kommunstyrelsen  1. cykelställens skydd återställs till det tidigare läge och förstärks, 2. kommunstyrelsen antar yttrandet och medborgarförslaget är därmed besvarat.
	Enligt förvaltningens förslag.
	 
	Kommunstyrelsen
	2009-10-07
	§  210
	Dnr KS 2009/418
	Kommunfullmäktige remitterade den 15 juni 2009, § 130, ett medborgarförslag om att ”fördela” gruppledartjänsterna inom omsorgen på ett annat sätt.  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 15 juni 2009, § 296, att uppdra åt socialnämnden att lämna förslag till yttrande.  Socialnämnden har den 17 september 2009 inkommit med förslag till yttrande.  Av yttrandet framgår att samordnarfunktionen infördes för att avlasta de hårt belastade cheferna inom LSS och äldreomsorg. I stort har samordnarorganisationen fungerat bra.  Socialförvaltningen har av socialnämnden fått ett uppdrag att se över och utvärdera samordnarorganisationen. Först då denna utredning är genomförd kan vi säga vilken modell som väljs. Utredningen av detta kommer att påbörjas under hösten 2009.  Ärendet kommer att behandlas av arbetsutskottet den 6 oktober.
	Kommunfullmäktige antar yttrandet och medborgarförslaget är därmed besvarat.
	Enligt socialnämndens förslag.
	 
	Kommunstyrelsen
	2009-10-07
	§  211
	Dnr KS 2009/587
	Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
	Enligt förvaltningens förslag.
	Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
	 
	Kommunstyrelsen
	2009-10-07
	§  212
	Dnr KS 2009/610
	Kumla kommun mottog den 21 september 2009 en skrivelse från Lotteriinspektionen, där kommunen har givits tillfälle att yttra sig över en ansökan från restaurang Maestro, Kumla. Ansökan gällde tillstånd till spel på värdeautomater.  Kommunledningskontoret föreslår att kommunen avstår från att yttra sig över själva ansökan, men vill ändå framföra följande synpunkter: - kommunen har i grunden ej någon positiv inställning till att liknande tillstånd beviljas, men är av den åsikten att det inte har någon större betydelse vad kommunen har för uppfattning i tillståndsfrågan,  - kommunen vill också framföra sin oro över den utbredning av olika typer av spelformer som sprider sig i samhället, inklusive spel på värdeautomater. 
	Kommunstyrelsen
	 1. antar förslag till yttrande, 2. avstår från att yttra sig över själva ansökan.
	Enligt förvaltningens förslag.
	 
	Kommunstyrelsen
	2009-10-07
	§  213
	Dnr KS 2009/612
	Kumla kommun mottog den 22 september 2009 en skrivelse från Lotteriinspektionen, där kommunen har givits tillfälle att yttra sig över en ansökan från spelplatsen Taverna Eken, Kumla. Ansökan gällde tillstånd till spel på värdeautomater.  Kommunledningskontoret föreslår att kommunen avstår från att yttra sig över själva ansökan, men vill ändå framföra följande synpunkter: - kommunen har i grunden ej någon positiv inställning till att liknande tillstånd beviljas, men är av den åsikten att det inte har någon större betydelse vad kommunen har för uppfattning i tillståndsfrågan,  - kommunen vill också framföra sin oro över den utbredning av olika typer av spelformer som sprider sig i samhället, inklusive spel på värdeautomater.
	Kommunstyrelsen   1. antar förslag till yttrande, 2. avstår från att yttra sig över själva ansökan.
	Enligt förvaltningens förslag.
	Kommunstyrelsen  1. antar förslag till yttrande, 2. avstår från att yttra sig över själva ansökan.
	 
	Kommunstyrelsen
	2009-10-07
	§  214
	Dnr KS 2009/601
	Kumla kommun mottog den 15 september 2009 en skrivelse från Lotteriinspektionen, där kommunen har givits tillfälle att yttra sig över en ansökan från restaurang Spisen, Kumla. Ansökan gällde tillstånd till spel på värdeautomater.  Kommunledningskontoret föreslår att kommunen avstår från att yttra sig över själva ansökan, men vill ändå framföra följande synpunkter: - kommunen har i grunden ej någon positiv inställning till att liknande tillstånd beviljas, men är av den åsikten att det inte har någon större betydelse vad kommunen har för uppfattning i tillståndsfrågan,  - kommunen vill också framföra sin oro över den utbredning av olika typer av spelformer som sprider sig i samhället, inklusive spel på värdeautomater.
	Kommunstyrelsen  1. antar förslag till yttrande, 2. avstår från att yttra sig över själva ansökan.
	Enligt förvaltningens förslag.
	Kommunstyrelsen  1. antar förslag till yttrande, 2. avstår från att yttra sig över själva ansökan.
	 
	Kommunstyrelsen
	2009-10-07
	§  215
	Dnr KS 2009/386
	Remiss - ansökan från Hermods AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Örebro kommun.  Gymnasiechefen har i en skrivelse daterad 26 augusti lämnat förslag till yttrande. Av svaret framgår att de närmaste åren kommer elevantalet i gymnasieålder minska avsevärt i samverkansområdet Sydnärke-Kumla-Örebro. Kombinationen av minskat elevantal och ökat utbud medför risk för ökade utbildningskostnader.  Gymnasiechefen föreslår därmed att Kumla kommun avslår ansökan från Hermods AB. 
	Avslå ansökan från Hermods AB.
	Oppositionen yrkar bifall till ansökan från Hermods AB. Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att utskottet beslutar enligt förvaltningens förslag.   Oppositionen reserverar sig.
	Enligt gymnasieutskottets förslag.
	 
	Kommunstyrelsen
	2009-10-07
	§  216
	Dnr KS 2009/367
	Remiss över ansökan från Pluskompetens Utbildning i Sverige AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Örebro kommun.  Gymnasiechefen har i en skrivelse daterad 31 augusti lämnat förslag till yttrande. Av svaret framgår att de närmaste åren kommer elevantalet i gymnasieålder minska avsevärt i samverkansområdet Sydnärke-Kumla-Örebro. Kombinationen av minskat elevantal och ökat utbud medför risk för ökade utbildningskostnader.  Gymnasiechefen föreslår därmed att Kumla kommun avslår ansökan från Pluskompetens Utbildning i Sverige AB.
	Avslå ansökan från Pluskompetens Utbildning i Sverige AB.
	Oppositionen yrkar bifall till ansökan från Pluskompetens Utbildning i Sverige AB. Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att utskottet beslutar enligt förvaltningens förslag.   Oppositionen reserverar sig.
	Enligt förvaltningens förslag.
	 
	Kommunstyrelsen
	2009-10-07
	§  217
	Dnr KS 2008/502
	Gymnasieutskottet beslutade den 15 december 2008, § 63, att ge Rolf Östman, gymnasiechef i uppdrag att arbeta vidare med förslaget enligt föreslagna förändringar.
	Kommunstyrelsen 
	1. antar kommunalt policydokument för vuxenutbildningen, 2. en årlig revidering i samband med budgetarbetet.
	Kommunstyrelsen 
	1. antar kommunalt policydokument för vuxenutbildningen, 2. en årlig revidering i samband med budgetarbetet.
	 
	Kommunstyrelsen
	2009-10-07
	§  218
	Dnr KS 2009/550
	24 augusti inkom en ansökan om inackorderingstillägg.
	Gymnasieutskottet återremitterade ärenden den 31 augusti med uppdrag till gymnasiechef Rolf Östman att utreda hur kommuner i länet i övrigt gjort.
	Kommunstyrelsen avslår ansökan om inackorderingsbidrag.
	Kommunstyrelsen avslår ansökan om inackorderingsbidrag.
	 
	Kommunstyrelsen
	2009-10-07
	§  219
	Dnr KS 2009/597
	Köpekontrakt har upprättats där Kumla kommun säljer del av Kumla Kumla 13:89 för en köpesumma 250 000 kronor. Köparen är Bilhuset Klas Gunnarsson AB. Köpet avser 2 500 kvm och är villkorad att bebyggas innan utgången av 2010.  Det åligger samtidigt säljaren att innan samma tid låta iordningställa gata utmed den blivande fastighetens östra gräns.
	Kommunstyrelsen  1. godkänner köpekontraktet gällande försäljning av del av fastigheten Kumla Kumla 13:89,  2. i investeringsbudgeten för kommunstyrelsen budgeterar en inkomst om 250 000 kr för ovanstående fastighetsköp,  3. anslår erforderliga medel för utbyggnad av gata samt vatten och avlopp utmed den blivande fastighetens östra gräns.
	Enligt förvaltningens förslag.
	 
	Kommunstyrelsen
	2009-10-07
	§  220
	Dnr KS 2009/633
	Köpekontrakt har upprättats där Kumla kommun säljer fastigheten Kumla Södra Yxhult : till  Magnus Tivemark och Marlene Eriksson. Köpesumma 170 000 kronor. 
	Tomtens areal utgör 1 590 kvm och är obebyggd och är belägen vid Holmagatan i Hällabrottet. Samtidigt har det gjorts en överenskommelse med ovanstående köpare om fastighetsreglering avseende Södra Yxhult 1:4 och 1:5 samt del av Södra Yxhult 1:1 som regleras till den köpta tomten Södra Yxhult 1:3. För detta betalar köparen en köpesumma om 170 000:-. 
	Totalt kommer fastigheten bestå av ca 20 500 kvm. Köparen har för avsikt att bebygga fastigheten med ett bostadshus och tillhörande flyglar.
	Kommunstyrelsen
	 1. godkänner köpekontraktet gällande försäljning av Södra Yxhult 1:3, 
	2. godkänner överenskommelsen om fastighetsreglering avseende Södra Yxhult 1:4 och 1:5 samt del av Södra Yxhult 1:1, 
	3. i investeringsbudgeten för kommunstyrelsen budgeterar en inkomst om 340 000 kronor för ovanstående försäljning. 
	Enligt förvaltningens förslag.
	 
	Kommunstyrelsen
	2009-10-07
	§  221
	Dnr KS 2009/158
	Kommunfullmäktige beslutade den 19 mars 2007, § 33, att anta reviderad handikappolitisk plan för Kumla kommun. Enligt planen ska respektive nämnd varje år lämna en redovisning av utförda åtgärder enligt planen.  Kommunledningskontoret har den 25 augusti lämnat förslag till uppföljning av handikappolitiska planen för år 2008.  Av skrivelsen framgår också att FN antagit en konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som trädde i kraft i Sverige den 1 januari 2009. Konventionen är mer omfattande än de standardregler för funktionshindrade som FN tidigare beslutat om, och som Kumla kommuns nuvarande handikappolitiska plan grundar sig på.
	Kommunstyrelsen  1. godkänner uppföljningen,  2. ger utredargruppen i uppdrag att revidera och anpassa den gällande handikappolitiska planen till FN:s konvention för personer med funktionsnedsättning.
	Enligt förvaltningens förslag.
	 
	Kommunstyrelsen
	2009-10-07
	§  222
	Dnr KS 2009/599
	Enligt kommunallagen ska det finnas ett reglemente för varje nämnd i kommunen. Kumla kommun saknar ett gällande reglemente för valnämnden.  Kommunledningskontoret har den 9 september 2009 lämnat förslag till reglemente för valnämnden.
	Kommunfullmäktige antar förslag till reglemente för valnämnden daterad den 9 september 2009.
	Enligt förvaltningens förslag.
	 
	Kommunstyrelsen
	2009-10-07
	§  223
	Dnr KS 2009/564
	Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av Föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) ("Kommuninvest"). För att Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden återfinns i Föreningens stadgar som villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar enligt separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skull för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat borgensförbindelse. Kumla kommun utfärdade sin borgensförbindelse den 7 maj 1993.  En punktlista har upprättats över åtgärder som respektive medlem ska vidta vid tecknandet av bekräftelsen.   Kumla kommun ska fatta och verkställa beslut enligt följande.  Kommunfullmäktige ska fatta ett beslut med lydelse identisk med följande förslag:  1. Kumla kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 7 maj 1993 ("Borgensförbindelse"), vari Kumla kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skull för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ("Kommuninvest") förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda Kumla kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests borgenärer och blivande borgenärer.  2. bekräftelsen ska undertecknas av två företrädare för Kumla kommun. Nämnda företrädare ska antingen av kommunfullmäktige vara särskilt bemyndigade att underteckna Bekräftelsen eller på annat sätt ha behörighet att underteckna Bekräftelsen.  3. Kumla kommun ska till Kommuninvest översända (i) kopia av lagakraftvunnet protokoll med fullmäktiges beslut enligt punkt 1 ovan, (ii) Bekräftelsen i original, och (iii) dokumentation som utvisar att behörighet föreligger för de personer som undertecknat Bekräftelsen.  Kommuninvest önskar erhålla undertecknad Bekräftelse i retur senast den 31 oktober 2009.
	Kommunfullmäktige   1. Kumla kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 7 maj 1993 (”Borgensförbindelsen”), vari Kumla kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ.) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda Kumla kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests borgenärer och blivande borgenärer.  2. kommunstyrelsens ordförande Lennart Eriksson och kommundirektör Annika Hallberg utses att underteckna bekräftelsen.
	Enligt förvaltningens förslag.
	 
	Kommunstyrelsen
	2009-10-07
	§  224
	Dnr KS 2009/598
	Näringslivsdirektören Thage Arvidsson och teknisk chef Per Halldin har i skrivelse från den 9 september 2009 informerat om att det i samband med fortsatta försäljningar av industrimark i Norra Mos-området behöver komma till stånd en ny väganslutning i två etapper för att göra det möjligt att ianspråkta ytterligare industrimark söder om fastigheten Försäljaren 1. 
	 Vidare behöver den planerade gång- och cykelvägen utmed väg 641 från nuvarande läge vid tunneln mot Smedstorp förlängas fram till Norra Mos industriområde.
	Kommunfullmäktige godkänner föreslagen ny väganslutning enligt skrivelse daterad 9 september 2009.
	Enligt förvaltningens förslag.
	 
	Kommunstyrelsen
	2009-10-07
	§  225
	Dnr KS 2009/636
	- arbetsutskottet för sin del godkänner de föreslagna tiderna  - kommunstyrelsen för sin del godkänner de föreslagna tiderna  - kommunfullmäktige för sin del
	1. godkänner de föreslagna tiderna,
	2. beslutar att kungörelse om tid och plats för sammanträdena förutom att anslås på kommunens anslagstavla införs i tidningarna Nerikes Allehanda, Länsposten och 
	Et Örebro, samt publiceras på kommunens hemsida,
	Enligt förvaltningens förslag.
	Arbetsutskottet godkänner för sin del de föreslagna sammanträdestiderna.
	Kommunstyrelsen godkänner för sin del de föreslagna sammanträdestiderna.
	 
	Kommunstyrelsen
	2009-10-07
	§  226
	Dnr KS 2009/634
	Kommunstyrelsen  1. utser Lars Malmberg som politisk lärling på barn- och utbildningsnämnden, 2. utser Katarina Hansson (S) till handledare.
	Enligt förvaltningens förslag.
	 
	Kommunstyrelsen
	2009-10-07
	§  227
	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 lägger månadsrapporterna till handlingarna.
	 
	Kommunstyrelsen
	2009-10-07
	§  228
	Dnr KS 2009/613
	Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
	Enligt förvaltningens förslag.
	Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
	 
	Kommunstyrelsen
	2009-10-07
	§  229
	Dnr KS 2009/607
	Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
	Enligt förvaltningens förslag. 
	Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
	 
	Kommunstyrelsen
	2009-10-07
	§  230
	Dnr 
	Anmälan av beslut genom protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 augusti, 1 september, 8 september, 21 september, 22 september och 23 september samt gymnasieutskottet den 31 augusti och 28 september.
	Kommunstyrelsen lägger protokoll till handlingarna.
	 
	Kommunstyrelsen
	2009-10-07
	§  231
	Dnr KS 2009/661
	Syftet med Kumla mot narkotika är att barn och ungdomars uppväxt i Kumla kommun ska vara fri från alkohol och narkotika. Verksamheten innehåller uppsökande och förebyggande arbete mot alkohol och narkotika. Arbetet ska leda till att minska nyrekryteringen till narkotikamissbruk.
	Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
	Kommunstyrelsen
	2009-10-07
	§  232
	Dnr  KS 2009/455
	Kommunstyrelsen
	2009-10-07
	§  233
	Dnr 
	KS 2009/602 Rolf Östman, gymnasiechef Beviljat skolskjuts för gymnasieelev.
	Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
	Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

