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Kommunstyrelsen 2009-11-04 § 234  Dnr KS 2009/222 

Förslag till budget 2010 och flerårsbudget 2011-2012 

Ärendebeskrivning 

Budgetberedningen har överlämnat förslag till budget för år 2010 och flerårsbudget 
2011-2012. 

Förvaltningens förslag 

Budgetberedningen förslår 
 
Kommunfullmäktige  
 
1. antar förslag till budget för år 2010 och flerårsplan 2011-2012, 
 
2. fastställer utdebiteringen för år 2010 till 20:42 kronor per skattekrona, 
 
3. renhållnings- och VA-taxan för år 2010 är oförändrad, 
 
4. fastställer låneramen för rörelsekrediter till 25 mkr, 
 
5. fastställer låneramen för långfristig upplåning till 100 mkr, 
 
6. nämnderna medges rätt att besluta om omdisponeringar av budgeterade medel, 
kostnader såväl som intäkter, i driftbudgeten inom hela sitt verksamhetsområde. 
Sådant beslut ska anmälas till kommunstyrelsen, 
 
7. nämnderna medges rätt att besluta om omdisponeringar av budgeterade medel i 
investeringsbudgeten. Sådant beslut ska anmälas till kommunstyrelsen.  

Arbetsutskottets behandling 

Yrkande 
Maria Haglund (M) och Per Holm (KD) yrkar bifall till inlämnat gemensamt 
budgetförslag från oppositionen. 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet beslutar enligt 
förvaltningens förslag. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag. 
 
Reservation 
Maria Haglund (M) och Per Holm (KD) reserverar sig till förmån till oppositionens 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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budgetförslag. 

Kommunstyrelsens behandling 

Vänsterpartiet har lämnat förslag och kommentarer till budgetförslaget för år 2010. 
 
Yrkande 
Maria Haglund (M), Torbjörn Ahlin (C), Linda Axäng (FP) och Raymonda Kourie 
(KD) yrkar bifall till inlämnat gemensamt budgetförslag från oppositionen. 
 
Annica Eriksson (S) och Björn Eriksson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt arbetsutskottets förslag. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Reservation 
Maria Haglund (M), Mats Hellgren (M), Torbjörn Ahlin (C), Linda Axäng (FP) och 
Raymonda Kourie (KD) reserverar sig till förmån till oppositionens budgetförslag. 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2009-11-04 § 235  Dnr KS 2009/611 

Uppföljning av kommunens miljömål 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige antog den 18 juni 2007 "Miljöprogram 2006-2010". I 
programmet framgår att det årligen ska göras en uppföljning av de mål som finns 
beskrivna i programmet. 
 
Miljöinspektör Östen Tylebrink har i en skrivelse daterat den 26 augusti 2009 
överlämnat en uppföljning av kommunens miljömål för år 2008. I skrivelsen framgår 
bland annat att den största positiva miljöhändelsen under år 2008 är att all kommunens 
el kommer från vindkraftverk, vilket innebär en minskning av kommunens 
koldioxidutsläpp med cirka 3 420 ton som också går att beskriva med cirka 712 varv 
runt jorden med en miljöbil som släpper ut maximalt 120 gram koldioxid/kilometer. 
Vidare framgår att energieffektiviseringar har genomförts på bland annat kommunens 
avloppsreningsverk och vattenverk. 
 
De ekologiska inköpen av livsmedel har ökat från två till fem procent under året och 
ytan av miljöcertifierad skog har ökat från noll till drygt fem procent under 2008. 
 
Kommunen har även köpt in en miljöbil (etanolbil). Uppbyggnaden av en bilpool har 
påbörjats under året och poolen består idag av tre bilar. 

Förvaltningens förslag 

Kommunstyrelsen antar redovisningen av miljöprogrammets uppföljning för år 2008. 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommunfullmäktige för godkännande av 
redovisning. 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2009-11-04 § 236  Dnr KS 2009/675 

Samverkansavtal för gemensam nämnd för lönesamverkan i 
Kumla, Askersund och Lekebergs kommun gällande från och 
med 2010-01-01 

Ärendebeskrivning 

Askersund, Kumla och Lekebergs kommuner kommer att bilda en gemensam 
lönenämnd kallad Sydnärkes lönenämnd, där Kumla kommun är värdkommun. 
Nämnden bildas från den 1 januari 2010.  
 
Den gemensamma nämnden ska bedriva en ekonomisk effektiv verksamhet inom 
löneområdet i enlighet med vad som åvilar var och en av kommunerna enligt gällande 
författningar och frivilliga åtaganden samt nyttja och säkra kompetens inom nämndens 
verksamhetsområde. Kravet är att de samverkande kommunerna ska ha samma 
personaladministrativa system och samma lönerutiner.  
För att uppnå en effektiv verksamhet är målet att varje heltidsanställd 
löneadministratör i snitt ska administrera 600 löner. 
 
Nämnden kommer att utföra uppgifter avseende pensionshantering och 
personalanknutna försäkringsfrågor åt den kommun som så önskar. 

Förvaltningens förslag 

Kommunfullmäktige 
 
1. Upplöser nuvarande lönesystemsnämnden från och med 2009-12-31, 
 
2. godkänner föreliggande förslag till samverkansavtal rörande gemensam politisk 
lönenämnd för Askersund, Kumla och Lekebergs kommuner samt uppdrar år 
kommunstyrelsens ordförande att underteckna avtalet, 
 
3. godkänner föreliggande förslag till reglemente för Sydnärkes lönenämnd, 
 
4. godkänner den ekonomiska regleringen för Sydnärkes lönenämnd, 
 
5. utser en ordinarie ledamot och en ersättare till Sydnärkes lönenämnd, 
 
6. delegerar till kommunstyrelsen att fatta erforderliga följdbeslut med anledning av 
inrättandet av den gemensamma lönenämnden. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag. 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens förslag 

Arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag och föreslår Lennart Eriksson (S) 
som ordinarie ledamot och Maria Haglund (M) som ersättare. 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 
 



  
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  
 

7 

 
  

Kommunstyrelsen 2009-11-04 § 237  Dnr KS 2009/655 

Förslag till ändring av arbetsordning för kommunfullmäktige 

Ärendebeskrivning 

Fullmäktige beslutade i mars 2004 att införa möjligheten att lämna medborgarförslag. 
Antalet inlämnade medborgarförslag har glädjande nog ökat från 2 förslag år 2004 till 
23 förslag hittills under 2009. 
 
Flera av de medborgarförslag som lämnats under 2008 och 2009 är av sådan karaktär 
att de bäst besvaras av respektive nämnd och således inte skulle behöva besvaras av 
fullmäktige. Två exempel på detta är förslag om bättre värdeskåp och bättre cykelställ 
på Skogstorpsskolan.  
 
Från och med den 1 juli 2007 är det genom en ändring i kommunallagen möjligt för 
kommunfullmäktige att ”överlåta till styrelsen eller annan nämnd att besluta i ett 
ärende som väckts genom medborgarförslag”. 
 
Det innebär att fullmäktige vid varje inkommet medborgarförslag beslutar om förslaget 
ska remitteras till kommunstyrelsen för beredning så som sker idag, eller om styrelsen 
eller annan nämnd ska besluta om förslaget. 
 
Om denna möjlighet införs kommer de medborgarförslag där fullmäktige bedömer att 
styrelsen eller annan nämnd ska besluta, att besvaras snabbare än om dessa förslag, 
som idag, ska beslutas av fullmäktige. 

Förvaltningens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar om ändringar i arbetsordning för kommunfullmäktige för 
att möjliggöra för fullmäktige att överlåta beslutanderätten i ett ärende som väckts 
genom medborgarförslag till styrelsen eller annan nämnd.  

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens behandling 

Yrkande 
Linda Axäng (FP yrkar att den som har väckt ett medborgarförslag  
 
1. ska ha rätt att yttra sig i kommunfullmäktige eller annat politiskt organ, när förslaget 
behandlas,  
 
2. tiden och formerna för yttrande bestäms av kommunfullmäktiges presidium. 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till arbetsutskottet. 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2009-11-04 § 238  Dnr KS 2009/119 

Förslag till yttrande över motion - medborgarkontor i Kumla 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige remitterade den 27 januari 2009 en motion från Åsa Häggström 
(V) om medborgarkontor i Kumla. 
 
I motionen föreslås att ett medborgarkontor ska inrättas i Kumla inom denna 
mandatperiod. 
 
I ett yttrande från kommunledningskontoret den 15 oktober framgår det att Kumla 
kommun har tidigare ställt sig positiva till ett införande av ett gemensamt 
medborgarkontor för såväl kommunal som statliga verksamheter. Bakgrunden till detta 
ställningsstagande var en förfrågan från regeringen om intresse fanns att på försök 
införa sådana medborgarkontor. Samtliga kommuner i Örebro län förklarade sig 
intresserade av att delta i detta försök men regeringen möjliggjorde sådant försök på 
annat håll i landet. 
 
I december 2008 fick den administrativa chefen i uppdrag att utreda förutsättningarna 
för ett införande av ett medborgarkontor för de kommunala verksamheterna.  
 
Arbetet för att gå genom de olika fackförvaltningarnas arbetsuppgifter och se vilka 
som kan föras över till en service-disk kommer att starta under slutet av 2009. Med en 
optimistisk tidsplan borde det vara möjligt att införa en service-disk under slutet av 
2010 eller början av år 2011. 

Förvaltningens förslag 

Kommunfullmäktige 
 
1. antar yttrandet, 
2. anser att motionen därmed är besvarad. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2009-11-04 § 239  Dnr KS 2009/399 

Förslag till yttrande över medborgarförslag - streethockeyplan 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag har inkommit till Kumla kommun daterat den 8 maj 2009. Av 
förslaget framgår en önskan om fler planer för så kallat streethockey eftersom det 
skulle kunna minska bråk och få fler barn att vara utomhus. 
 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 18 maj 2009, § 119, att remittera 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sammanträde den 2 juni 2009, § 111, 
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 bland annat att i Sverige är sporten endast organiserad i genom 
ett fåtal klubbar och utövas runtom på gatorna. Enligt kultur- och fritidsförvaltningens 
bedömning kommer sporten förmodligen att öka och flera kommuner har eller är på 
väg att skapa planer.  
 
I Kumla finns dock ingen officiell så kallat streethockeyplan som ägs och sköts om av 
kommunen. Därför borde kommunen undersöka om det finns möjlighet att skapa en 
sådan plan i Kumla.  
 
Arbetsutskottet återremitterade ärendet den 20 oktober till kommunledningskontoret. 
 
I ett yttrande den 22 oktober från kommunledningskontoret framgår det att Kumla 
kommun delar förslagsställarens uppfattning och vill klargöra att det på kommunens 
skolgårdar (där så är möjligt) ska målas upp planer för olika idrotter däribland 
streethockeyplaner. 

Förvaltningens förslag 

Kommunfullmäktige 
 
1. antar yttrandet, 
2. bifaller medborgarförslaget. 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2009-11-04 § 240  Dnr KS 2009/673 

Köpekontrakt av fastigheten Kumla Sånnersta 2:2 

Ärendebeskrivning 

Enligt Kumla kommuns översiktsplanearbete är ett av kommunens framtida 
utbyggnadsområden för bostäder öster om Kumla tätort i Sånnersta-Brånsta området. 
 
Där så är möjligt genomförs markförvärv när det är möjligt och lämpligt med hänsyn 
till läge och villkor. Sålunda förvärvade kommunen fastigheten Sånnersta 4:2 samt 4:7 
. Del av fastigheterna, vilket inte bedömdes behöva nyttjas för framtida bebyggelse 
under överskådlig tid, kunde där efter omedelbart avyttras. 
 
Föreliggande avtal avser förvärv av fastigheten Sånnersta 2:2. Köpesumma uppgår till 
5 700 000 kronor. Fastigheten har till delar ett centralt läge inom det framtida 
utbyggnadsområdet varför det är lämpligt att förvärva fastigheten i detta skede. 
 
Fastigheten som inrymmer ca 22,7 ha åkermark i de västliga delarna och skogs- och 
övrig mark om ca 26,3 ha i den östliga delen, d v s totalt ca 49 ha samt en 
mangårdsbyggnad med bostadshus och tillhörande ekonomibyggnader.  
 
Köpekontraktet gäller under förutsättning att det godkänns av kommunfullmäktige. 

Förvaltningens förslag 

Kommunfullmäktige 
 
1. godkänner köpekontraktet gällande köp av fastigheten Kumla Sånnersta 2:2, 
 
2. i investeringsbudgeten för kommunfullmäktige anslå 5 700 000 kronor för 
ovanstående fastighetsköp. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2009-11-04 § 241  Dnr KS 2009/619 

Förslag till yttrande över remiss - förslag till hållplatshandbok 
för Länstrafiken Mälardalen AB 

Ärendebeskrivning 

Inom Länstrafiken Mälardalen AB (LTM) verksamhetsområde finns tre länstrafikbolag 
- Länstrafiken Sörmland, Länstrafiken Örebro samt Västmanlands Lokaltrafik. Inom 
trafikeringsområdet finns drygt 10 000 hållplatser och respektive länstrafikbolag fattar 
i samråd med väghållaren beslut om hållplatsers förläggning och standard. 
 
Målet är att hållplatserna ska upplevas trygga, säkra, anpassade och attraktiva av 
resenärer och personal och som hjälpmedel för att åstadkomma detta har LTM tagit 
fram ett förslag till Hållplatshandbok. I Hållplatshandboken beskrivs 
ansvarsförhållanden samt förslag till klassificering, utformning och utrustning. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sammanträde den 6 oktober 2009, § 
384 uppdra åt tekniska kontoret att lämna förslag till yttrande. 
 
I yttrande från Tekniska kontoret den 14 oktober framgår det att en hållplatshandbok är 
ett bra verktyg för att få till stånd hållplatser som fyller de krav som kollektivresenärer 
med olika fysiska förutsättningar kan ställa. 
 
Svar lämnas senast 1 december 2009 till Länsstyrelsen. 

Förvaltningens förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att Kumla kommun ställer sig positiv till hållplats-
handboken och upprättar en långsiktig plan för ombyggnad av hållplatser enligt 
direktiven i nämnda handbok. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Kumla kommun ställer sig positiv till hållplats-
handboken och upprättar en långsiktig plan för ombyggnad av hållplatser enligt 
direktiven i nämnda handbok. 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 
 



  
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  
 

14 

 
  

Kommunstyrelsen 2009-11-04 § 242  Dnr KS 2009/491 

Förslag till yttrande över remiss - regional kulturstrategi för 
Örebroregionen 

Ärendebeskrivning 

Regionförbundet har utarbetat förslag till regional kulturstrategi för Örebroregionen. 
Förslaget har sänts ut på remiss till ett stort antal berörda intressenter i regionen. 
Remisstiden går ut den 15 november. Kumla kommun har fått förlängd svarstid till den 
17 november. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sammanträde den 22 september 2009,  
§ 359, uppdra åt kommundirektör att lämna förslag till yttrande. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har också fått möjlighet att lämna förslag såsom ägare av 
"Konst på Hög". 

Förvaltningens förslag 

Kommunstyrelsen antar yttrande. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott för beslut 
den 17 november. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott för beslut 
den 17 november. 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2009-11-04 § 243  Dnr KS 2009/647 

Förslag till yttrande över remiss - tillstånd till spel på 
värdeautomater på restaurang Brändåsen 

Ärendebeskrivning 

Kumla kommun mottog den 2 oktober 2009 en skrivelse från Lotteriinspektionen, där 
kommunen har givits tillfälle att yttra sig över en ansökan från restaurang Brändåsen, 
Kumla. Ansökan gällde tillstånd till spel på värdeautomater. 
 
Kommunen avstår, från att yttra sig, 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. avstår från att yttra sig, 
2. vill 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. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen 
 
1. avstår från att yttra sig, 
2. vill 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. 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2009-11-04 § 244  Dnr KS 2009/679 

Förslag till ändring av delegationsordning för 
kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 

Med anledning av att tidigare finanschef Ronny Salomonsson slutat sin anställning 
behöver kommunstyrelsen fatta beslut om ändring av delegationsordning för 
kommunstyrelsen. Beslutet rör de delar av delegationsordningen där befattningen 
finanschef finns angiven som beslutande. 
 
Kommunledningskontoret föreslår i skrivelse från den 19 oktober 2009 att 
kommunstyrelsen beslutar om ändring av delegationsordning för kommunstyrelsen. 

Förvaltningens förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att de delar av delegationsordningen där finanschef står 
som beslutande med ekonomichef som ersättare, ändras så att ekonomichef står som 
beslutande med redovisningskamrer som ersättare. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag. 
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att de delar av delegationsordningen där finanschef står 
som beslutande med ekonomichef som ersättare, ändras så att ekonomichef står som 
beslutande med redovisningskamrer som ersättare. 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2009-11-04 § 245  Dnr KS 2009/677 

Undertecknande av handlingar 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade den 14 januari 2009, § 21, i ärende gällande 
undertecknande av handlingar. Då tidigare finanschef Ronny Salomonsson slutat sin 
anställning behöver kommunstyrelsen fatta ett nytt beslut om detta. 

Förvaltningens förslag 

Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar om följande ändring 
när det gäller undertecknande av handlingar: 
 
att handlingar avseende placerig av likvida medel, lån och borgen, som enligt 
delegationsordning för kommunstyrelsen beslutas av ekonomichefen med 
redovisningskamreren som ersättare undertecknas av ekonomichef Johan Hultgren 
med redovisningskamrer Dan Aronsson som ersättare. 
  
Beslutet gäller under förutsättning att kommunstyrelsen beslutar om ändring av 
delegationsordning för kommunstyrelsen.  

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag. 
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar om följande ändring när det gäller undertecknande av 
handlingar: 
 
att handlingar avseende placerig av likvida medel, lån och borgen, som enligt 
delegationsordning för kommunstyrelsen beslutas av ekonomichefen med 
redovisningskamreren som ersättare undertecknas av ekonomichef Johan Hultgren 
med redovisningskamrer Dan Aronsson som ersättare. 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 
 



  
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  
 

18 

 
  

Kommunstyrelsen 2009-11-04 § 246  Dnr KS 2009/664 

Serveringstillstånd - Tältkrögarna AB, permanent 

Ärendebeskrivning 

Tältkrögarna AB har ett hyresavtal med Kumla kommun och ämnar ta över driften av 
Wärdshuset Trilobiten med adress Yxhultsvägen 11 i Kumla. Bolaget ansöker om 
permanent serveringstillstånd för servering året om av starköl, vin och spritdrycker. 
Serveringstiden har i ansökan angivits till kl. 01.00 alla dagar. Sökande ämnar enligt 
verksamhetsbeskrivning bedriva lunchservering, festvåning, catering m.m. 
Sökande har erhållit tillfälligt tillstånd 7 oktober till 7 december i avvaktan på beslut 
om permanent tillstånd. 
 
Tillståndsenhetens Patrik Germer har i en utredning daterat den 7 oktober 2009 gjort 
en samlad bedömning och kommit fram till att sökanden uppfyller lämplighetskravet, 
att lokalerna är godkända av miljökontoret och brandmyndigheten vidare har det i 
övriga inhämtade yttranden inte inkommit något som föranleder att ytterligare 
begränsa restaurangens serveringstider. 

Förvaltningens förslag 

Kommunstyrelsen  
 
1. meddelar Tältkrögarna AB serveringstillstånd enligt ansökan, 
2. serveringstider bestäms till kl. 11.00-01.00 alla dagar. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen  
 
1. meddelar Tältkrögarna AB serveringstillstånd enligt ansökan, 
2. serveringstider bestäms till kl. 11.00-01.00 alla dagar. 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 
 



  
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  
 

19 

 
  

Kommunstyrelsen 2009-11-04 § 247  Dnr  

Anmälan av arbetsutskottets och gymnasieutskottets protokoll

Ärendebeskrivning 

Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 6 oktober, 20 oktober 
samt gymnasieutskottet den 12 oktober. 

Förvaltningens förslag 

Kommunstyrelsen lägger protokollen till handlingarna. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger protokollen till handlingarna. 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2009-11-04 § 248  Dnr KS 2009/699 

Örebroregionens klimatupprop 

Ärendebeskrivning 

Örebroregionens företag, organisationer och kommuner har tagit initiativ till 
Örebroregionens klimatupprop, genom att gå med och göra egna klimatåtagande visar 
vi tillsammans att vi gör insatser för att påverka klimatförändringarna. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen ställer sig bakom klimatuppropet och uppmanar även kommunens 
bolag att delta och skriva under avtalet. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ställer sig bakom klimatuppropet och uppmanar även kommunens 
bolag att delta och skriva under avtalet 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2009-11-04 § 249  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. 

Förvaltningens förslag 

Kommunstyrelsen lägger månadsrapporterna till handlingarna. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger månadsrapporterna till handlingarna. 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2009-11-04 § 250  Dnr KS 2009/742 

Ekonomisk återhållsamhet 

Ärendebeskrivning 
Nämndernas prognoser visar på ett samlat underskott på nästan 17 mkr vid årets slut. Det finns 
en stor risk att kommunen inte kommer att uppnå lagens krav på balans i ekonomin i år. 
 
Kommundirektören anser mot bakgrund av månadsrapporterna att ekonomiska läget är så 
allvarligt att hon föreslår att kommunstyrelsen inför ett inköpsstopp, övertidsstopp samt stor 
restriktion vid vikarieanskaffning. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen 
 
1. inför inköpsstopp för varor och tjänster. Undantaget är inköp som är absolut 
nödvändigt för verksamhetens bedrivande t ex. livsmedel, sanitetsartiklar etc. samt 
inköp som kommunen är bundna av genom avtal. Vid tveksamma fall ska 
förvaltningschefen kontaktas som också avgör om inköp ska ske. Respektive 
förvaltningschef ska vid årets slut inlämna en dokumenterad redogörelse för hur 
inköpsstoppet verkställts inom den egna förvaltningen. 
 
2. inför stopp för övertid. Övertid får endast beviljas i ytterst välmotiverade 
undantagsfall. Samråd ska då ske med förvaltningschef. Förteckning över vilka beslut 
om undantag som fattas ska inlämnas till kommunledningsförvaltningen vid årets slut.
 
3. mycket stor restriktivitet ska tillämpas vid vikarieanskaffning. Respektive 
förvaltningschef fattar beslut om vilka principer som ska tillämpas på den egna 
förvaltningen. Beslutet ska dokumenteras och delges kommunledningsförvaltningen. 

Kommunstyrelsens behandling 

Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar att tidigare beslut om 
återbesättandeprövning av tjänster fortsätter att gälla. 
 
Kommunledningskontoret föreslår att ovanstående förslag om åtgärder ska gälla till 
och med den 31 december 2009. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ger personalchef Ulla Lundholm i uppdrag att förhandla med de 
fackliga förbunden.  
 
Kommunstyrelsen ger arbetsutskottet i uppdrag att efter genomförd förhandling fatta 
beslut i ärendet. 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2009-11-04 § 251  Dnr KS 2009/729 

Fastighetsreglering - del av fastigheterna Sannahed 1:5, 
Gränby 2:9 

Ärendebeskrivning 

Till Tekniska kontoret har inkommit en förköpsanmälan avseende fastigheterna 
Sannahed 1:5, Gränby 2:9 och Rosendal 1:1. Fastigheterna är belägna strax väster om 
Hemvägen i nordvästra delen av Sannahed och består av ett bostadshus och 
ekonomibyggnader samt betesmark.   
 
Enligt yttrande från Stadsarkitekt Kurt Larsson visar den antagna översiktsplanen att 
fastigheterna ingår i ett framtida utbyggnadsområde för Sannahed. Kommunen äger 
också mark intill. Eftersom köpet också berör en större del obebyggd mark bör förköp 
eller annat avtal diskuteras.  
 
Tekniska kontoret har, genom förhandling med köparna, upprättat en 
överenskommelse om fastighetsreglering där Kumla kommun förvärvar del av 
fastigheterna Sannahed 1:5, Gränby 2:9, en total areal om ca 7000 kvm för 100 000 kr. 
Området är obebyggt. Kvar för köparnas räkning blir en tomt om ca 2200 kvm med 
bostadshus och ekonomibyggnader. 

Förvaltningens förslag 

Kommunstyrelsen 
 
1. godkänner överenskommelse om fastighetsreglering för köp av del av fastigheterna 
Sannahed 1:5 och Gränby 2:9, 
 
2. i investeringsbudgeten för kommunstyrelsen budgeterar en inkomst om 100 000 kr 
för ovanstående reglering. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen 
 
1. godkänner överenskommelse om fastighetsreglering för köp av del av fastigheterna 
Sannahed 1:5 och Gränby 2:9, 
 
2. i investeringsbudgeten för kommunstyrelsen budgeterar en inkomst om 100 000 kr 
för ovanstående reglering. 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2009-11-04 § 252  Dnr  KS 2009/741 

Kulturpris Kumla kommun 2009 

Ärendebeskrivning 

Kumla kommuns kulturpris 2009 går till två föreningar, Yxhultsbygdens kultur- och 
hembygdsförening och Kumla hembygdsförening. Båda föreningarna har gjort och gör 
bestående insatser för kumlabygden och då kan speciellt nämnas arbetet med 
Stenarbetsmuseet i Hällabrottet respektive det militärhistoriska museet i 
Officersmässen och hembygdsgårdens byggnader i Sannahed. 

Förvaltningens förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att två föreningar, Yxhultsbygdens kultur- och 
hembygdsförening och Kumla hembygdsförening delar på priset. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att två föreningar, Yxhultsbygdens kultur- och 
hembygdsförening och Kumla hembygdsförening delar på priset. 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 
 


	Lennart Eriksson (S) 
	 
	Torbjörn Ahlin (C)
	 
	Annica Ericsson (S) 
	 
	Linda Axäng (FP) 
	 
	Björn Eriksson (S) 
	 
	Maria Haglund (M) 
	 
	Carl-Gustav Thunström (S) 
	 
	Mats Hellgren (M) 
	 
	Sölve Persson (S) 
	 
	 
	Gunnel Kask (S)
	 
	 
	Christer Thörner (S)
	Sten Persson (S) 
	 
	Jan Engman (C)
	 
	Bert Eriksson (S) 
	 
	Katrin Tensmyr (FP) 
	 
	 
	Mats Gunnarsson (MP) 
	 
	Johan Hultgren, ekonomichef
	 
	Östen Tylebrink, miljöinspektör, § 235
	 
	 
	Ann-Marie Vanhanarkaus, kommunsekreterare
	 
	  
	Kommunstyrelsen
	2009-11-04
	§ 234 
	Dnr KS 2009/222
	Budgetberedningen har överlämnat förslag till budget för år 2010 och flerårsbudget 2011-2012.
	Budgetberedningen förslår  Kommunfullmäktige   1. antar förslag till budget för år 2010 och flerårsplan 2011-2012,  2. fastställer utdebiteringen för år 2010 till 20:42 kronor per skattekrona,  3. renhållnings- och VA-taxan för år 2010 är oförändrad,  4. fastställer låneramen för rörelsekrediter till 25 mkr,  5. fastställer låneramen för långfristig upplåning till 100 mkr,  6. nämnderna medges rätt att besluta om omdisponeringar av budgeterade medel, kostnader såväl som intäkter, i driftbudgeten inom hela sitt verksamhetsområde. Sådant beslut ska anmälas till kommunstyrelsen,  7. nämnderna medges rätt att besluta om omdisponeringar av budgeterade medel i investeringsbudgeten. Sådant beslut ska anmälas till kommunstyrelsen. 
	Yrkande Maria Haglund (M) och Per Holm (KD) yrkar bifall till inlämnat gemensamt budgetförslag från oppositionen.  Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag.
	Enligt förvaltningens förslag.  Reservation Maria Haglund (M) och Per Holm (KD) reserverar sig till förmån till oppositionens budgetförslag.
	Vänsterpartiet har lämnat förslag och kommentarer till budgetförslaget för år 2010.  Yrkande Maria Haglund (M), Torbjörn Ahlin (C), Linda Axäng (FP) och Raymonda Kourie (KD) yrkar bifall till inlämnat gemensamt budgetförslag från oppositionen.  Annica Eriksson (S) och Björn Eriksson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
	Enligt arbetsutskottets förslag.  Reservation Maria Haglund (M), Mats Hellgren (M), Torbjörn Ahlin (C), Linda Axäng (FP) och Raymonda Kourie (KD) reserverar sig till förmån till oppositionens budgetförslag.
	  
	Kommunstyrelsen
	2009-11-04
	§ 235 
	Dnr KS 2009/611
	Kommunfullmäktige antog den 18 juni 2007 "Miljöprogram 2006-2010". I programmet framgår att det årligen ska göras en uppföljning av de mål som finns beskrivna i programmet.  Miljöinspektör Östen Tylebrink har i en skrivelse daterat den 26 augusti 2009 överlämnat en uppföljning av kommunens miljömål för år 2008. I skrivelsen framgår bland annat att den största positiva miljöhändelsen under år 2008 är att all kommunens el kommer från vindkraftverk, vilket innebär en minskning av kommunens koldioxidutsläpp med cirka 3 420 ton som också går att beskriva med cirka 712 varv runt jorden med en miljöbil som släpper ut maximalt 120 gram koldioxid/kilometer. Vidare framgår att energieffektiviseringar har genomförts på bland annat kommunens avloppsreningsverk och vattenverk.  De ekologiska inköpen av livsmedel har ökat från två till fem procent under året och ytan av miljöcertifierad skog har ökat från noll till drygt fem procent under 2008.  Kommunen har även köpt in en miljöbil (etanolbil). Uppbyggnaden av en bilpool har påbörjats under året och poolen består idag av tre bilar.
	Kommunstyrelsen antar redovisningen av miljöprogrammets uppföljning för år 2008.
	Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut.
	Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommunfullmäktige för godkännande av redovisning.
	  
	Kommunstyrelsen
	2009-11-04
	§ 236 
	Dnr KS 2009/675
	Askersund, Kumla och Lekebergs kommuner kommer att bilda en gemensam lönenämnd kallad Sydnärkes lönenämnd, där Kumla kommun är värdkommun. Nämnden bildas från den 1 januari 2010.   Den gemensamma nämnden ska bedriva en ekonomisk effektiv verksamhet inom löneområdet i enlighet med vad som åvilar var och en av kommunerna enligt gällande författningar och frivilliga åtaganden samt nyttja och säkra kompetens inom nämndens verksamhetsområde. Kravet är att de samverkande kommunerna ska ha samma personaladministrativa system och samma lönerutiner.  För att uppnå en effektiv verksamhet är målet att varje heltidsanställd löneadministratör i snitt ska administrera 600 löner.  Nämnden kommer att utföra uppgifter avseende pensionshantering och personalanknutna försäkringsfrågor åt den kommun som så önskar.
	Kommunfullmäktige  1. Upplöser nuvarande lönesystemsnämnden från och med 2009-12-31,  2. godkänner föreliggande förslag till samverkansavtal rörande gemensam politisk lönenämnd för Askersund, Kumla och Lekebergs kommuner samt uppdrar år kommunstyrelsens ordförande att underteckna avtalet,  3. godkänner föreliggande förslag till reglemente för Sydnärkes lönenämnd,  4. godkänner den ekonomiska regleringen för Sydnärkes lönenämnd,  5. utser en ordinarie ledamot och en ersättare till Sydnärkes lönenämnd,  6. delegerar till kommunstyrelsen att fatta erforderliga följdbeslut med anledning av inrättandet av den gemensamma lönenämnden.
	Enligt förvaltningens förslag.
	Arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag och föreslår Lennart Eriksson (S) som ordinarie ledamot och Maria Haglund (M) som ersättare.
	  
	Kommunstyrelsen
	2009-11-04
	§ 237 
	Dnr KS 2009/655
	Fullmäktige beslutade i mars 2004 att införa möjligheten att lämna medborgarförslag. Antalet inlämnade medborgarförslag har glädjande nog ökat från 2 förslag år 2004 till 23 förslag hittills under 2009.  Flera av de medborgarförslag som lämnats under 2008 och 2009 är av sådan karaktär att de bäst besvaras av respektive nämnd och således inte skulle behöva besvaras av fullmäktige. Två exempel på detta är förslag om bättre värdeskåp och bättre cykelställ på Skogstorpsskolan.   Från och med den 1 juli 2007 är det genom en ändring i kommunallagen möjligt för kommunfullmäktige att ”överlåta till styrelsen eller annan nämnd att besluta i ett ärende som väckts genom medborgarförslag”.  Det innebär att fullmäktige vid varje inkommet medborgarförslag beslutar om förslaget ska remitteras till kommunstyrelsen för beredning så som sker idag, eller om styrelsen eller annan nämnd ska besluta om förslaget.  Om denna möjlighet införs kommer de medborgarförslag där fullmäktige bedömer att styrelsen eller annan nämnd ska besluta, att besvaras snabbare än om dessa förslag, som idag, ska beslutas av fullmäktige.
	Kommunfullmäktige beslutar om ändringar i arbetsordning för kommunfullmäktige för att möjliggöra för fullmäktige att överlåta beslutanderätten i ett ärende som väckts genom medborgarförslag till styrelsen eller annan nämnd. 
	Enligt förvaltningens förslag.
	Yrkande Linda Axäng (FP yrkar att den som har väckt ett medborgarförslag   1. ska ha rätt att yttra sig i kommunfullmäktige eller annat politiskt organ, när förslaget behandlas,   2. tiden och formerna för yttrande bestäms av kommunfullmäktiges presidium.
	Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till arbetsutskottet.
	  
	Kommunstyrelsen
	2009-11-04
	§ 238 
	Dnr KS 2009/119
	Kommunfullmäktige remitterade den 27 januari 2009 en motion från Åsa Häggström (V) om medborgarkontor i Kumla.  I motionen föreslås att ett medborgarkontor ska inrättas i Kumla inom denna mandatperiod.  I ett yttrande från kommunledningskontoret den 15 oktober framgår det att Kumla kommun har tidigare ställt sig positiva till ett införande av ett gemensamt medborgarkontor för såväl kommunal som statliga verksamheter. Bakgrunden till detta ställningsstagande var en förfrågan från regeringen om intresse fanns att på försök införa sådana medborgarkontor. Samtliga kommuner i Örebro län förklarade sig intresserade av att delta i detta försök men regeringen möjliggjorde sådant försök på annat håll i landet.  I december 2008 fick den administrativa chefen i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett införande av ett medborgarkontor för de kommunala verksamheterna.   Arbetet för att gå genom de olika fackförvaltningarnas arbetsuppgifter och se vilka som kan föras över till en service-disk kommer att starta under slutet av 2009. Med en optimistisk tidsplan borde det vara möjligt att införa en service-disk under slutet av 2010 eller början av år 2011.
	Kommunfullmäktige  1. antar yttrandet, 2. anser att motionen därmed är besvarad.
	Enligt förvaltningens förslag.
	Enligt arbetsutskottets förslag.
	  
	Kommunstyrelsen
	2009-11-04
	§ 239 
	Dnr KS 2009/399
	Ett medborgarförslag har inkommit till Kumla kommun daterat den 8 maj 2009. Av förslaget framgår en önskan om fler planer för så kallat streethockey eftersom det skulle kunna minska bråk och få fler barn att vara utomhus.  Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 18 maj 2009, § 119, att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.   Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sammanträde den 2 juni 2009, § 111, 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 bland annat att i Sverige är sporten endast organiserad i genom ett fåtal klubbar och utövas runtom på gatorna. Enligt kultur- och fritidsförvaltningens bedömning kommer sporten förmodligen att öka och flera kommuner har eller är på väg att skapa planer.   I Kumla finns dock ingen officiell så kallat streethockeyplan som ägs och sköts om av kommunen. Därför borde kommunen undersöka om det finns möjlighet att skapa en sådan plan i Kumla.   Arbetsutskottet återremitterade ärendet den 20 oktober till kommunledningskontoret.  I ett yttrande den 22 oktober från kommunledningskontoret framgår det att Kumla kommun delar förslagsställarens uppfattning och vill klargöra att det på kommunens skolgårdar (där så är möjligt) ska målas upp planer för olika idrotter däribland streethockeyplaner.
	Kommunfullmäktige  1. antar yttrandet, 2. bifaller medborgarförslaget.
	Enligt förvaltningens förslag.
	Enligt arbetsutskottets förslag.
	  
	Kommunstyrelsen
	2009-11-04
	§ 240 
	Dnr KS 2009/673
	Enligt Kumla kommuns översiktsplanearbete är ett av kommunens framtida utbyggnadsområden för bostäder öster om Kumla tätort i Sånnersta-Brånsta området.  Där så är möjligt genomförs markförvärv när det är möjligt och lämpligt med hänsyn till läge och villkor. Sålunda förvärvade kommunen fastigheten Sånnersta 4:2 samt 4:7 . Del av fastigheterna, vilket inte bedömdes behöva nyttjas för framtida bebyggelse under överskådlig tid, kunde där efter omedelbart avyttras.  Föreliggande avtal avser förvärv av fastigheten Sånnersta 2:2. Köpesumma uppgår till 5 700 000 kronor. Fastigheten har till delar ett centralt läge inom det framtida utbyggnadsområdet varför det är lämpligt att förvärva fastigheten i detta skede.  Fastigheten som inrymmer ca 22,7 ha åkermark i de västliga delarna och skogs- och övrig mark om ca 26,3 ha i den östliga delen, d v s totalt ca 49 ha samt en mangårdsbyggnad med bostadshus och tillhörande ekonomibyggnader.   Köpekontraktet gäller under förutsättning att det godkänns av kommunfullmäktige.
	Kommunfullmäktige  1. godkänner köpekontraktet gällande köp av fastigheten Kumla Sånnersta 2:2,  2. i investeringsbudgeten för kommunfullmäktige anslå 5 700 000 kronor för ovanstående fastighetsköp.
	Enligt förvaltningens förslag.
	Enligt arbetsutskottets förslag.
	  
	Kommunstyrelsen
	2009-11-04
	§ 241 
	Dnr KS 2009/619
	Inom Länstrafiken Mälardalen AB (LTM) verksamhetsområde finns tre länstrafikbolag - Länstrafiken Sörmland, Länstrafiken Örebro samt Västmanlands Lokaltrafik. Inom trafikeringsområdet finns drygt 10 000 hållplatser och respektive länstrafikbolag fattar i samråd med väghållaren beslut om hållplatsers förläggning och standard.  Målet är att hållplatserna ska upplevas trygga, säkra, anpassade och attraktiva av resenärer och personal och som hjälpmedel för att åstadkomma detta har LTM tagit fram ett förslag till Hållplatshandbok. I Hållplatshandboken beskrivs ansvarsförhållanden samt förslag till klassificering, utformning och utrustning.  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sammanträde den 6 oktober 2009, § 384 uppdra åt tekniska kontoret att lämna förslag till yttrande.  I yttrande från Tekniska kontoret den 14 oktober framgår det att en hållplatshandbok är ett bra verktyg för att få till stånd hållplatser som fyller de krav som kollektivresenärer med olika fysiska förutsättningar kan ställa.  Svar lämnas senast 1 december 2009 till Länsstyrelsen.
	Kommunstyrelsen beslutar att Kumla kommun ställer sig positiv till hållplats-handboken och upprättar en långsiktig plan för ombyggnad av hållplatser enligt direktiven i nämnda handbok.
	Enligt förvaltningens förslag.
	Kommunstyrelsen beslutar att Kumla kommun ställer sig positiv till hållplats-handboken och upprättar en långsiktig plan för ombyggnad av hållplatser enligt direktiven i nämnda handbok.
	  
	Kommunstyrelsen
	2009-11-04
	§ 242 
	Dnr KS 2009/491
	Regionförbundet har utarbetat förslag till regional kulturstrategi för Örebroregionen. Förslaget har sänts ut på remiss till ett stort antal berörda intressenter i regionen. Remisstiden går ut den 15 november. Kumla kommun har fått förlängd svarstid till den 17 november.  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sammanträde den 22 september 2009,  § 359, uppdra åt kommundirektör att lämna förslag till yttrande.  Kultur- och fritidsnämnden har också fått möjlighet att lämna förslag såsom ägare av "Konst på Hög".
	Kommunstyrelsen antar yttrande.
	Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott för beslut den 17 november.
	Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott för beslut den 17 november.
	  
	Kommunstyrelsen
	2009-11-04
	§ 243 
	Dnr KS 2009/647
	Kumla kommun mottog den 2 oktober 2009 en skrivelse från Lotteriinspektionen, där kommunen har givits tillfälle att yttra sig över en ansökan från restaurang Brändåsen, Kumla. Ansökan gällde tillstånd till spel på värdeautomater.  Kommunen avstår, från att yttra sig, 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. avstår från att yttra sig, 2. vill 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.
	Enligt förvaltningens förslag.
	Kommunstyrelsen  1. avstår från att yttra sig, 2. vill 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
	2009-11-04
	§ 244 
	Dnr KS 2009/679
	Med anledning av att tidigare finanschef Ronny Salomonsson slutat sin anställning behöver kommunstyrelsen fatta beslut om ändring av delegationsordning för kommunstyrelsen. Beslutet rör de delar av delegationsordningen där befattningen finanschef finns angiven som beslutande.  Kommunledningskontoret föreslår i skrivelse från den 19 oktober 2009 att kommunstyrelsen beslutar om ändring av delegationsordning för kommunstyrelsen.
	Kommunstyrelsen beslutar att de delar av delegationsordningen där finanschef står som beslutande med ekonomichef som ersättare, ändras så att ekonomichef står som beslutande med redovisningskamrer som ersättare.
	Enligt förvaltningens förslag. 
	Kommunstyrelsen beslutar att de delar av delegationsordningen där finanschef står som beslutande med ekonomichef som ersättare, ändras så att ekonomichef står som beslutande med redovisningskamrer som ersättare.
	  
	Kommunstyrelsen
	2009-11-04
	§ 245 
	Dnr KS 2009/677
	Kommunstyrelsen beslutade den 14 januari 2009, § 21, i ärende gällande undertecknande av handlingar. Då tidigare finanschef Ronny Salomonsson slutat sin anställning behöver kommunstyrelsen fatta ett nytt beslut om detta.
	Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar om följande ändring när det gäller undertecknande av handlingar:  att handlingar avseende placerig av likvida medel, lån och borgen, som enligt delegationsordning för kommunstyrelsen beslutas av ekonomichefen med redovisningskamreren som ersättare undertecknas av ekonomichef Johan Hultgren med redovisningskamrer Dan Aronsson som ersättare.   Beslutet gäller under förutsättning att kommunstyrelsen beslutar om ändring av delegationsordning för kommunstyrelsen. 
	Enligt förvaltningens förslag. 
	Kommunstyrelsen beslutar om följande ändring när det gäller undertecknande av handlingar:  att handlingar avseende placerig av likvida medel, lån och borgen, som enligt delegationsordning för kommunstyrelsen beslutas av ekonomichefen med redovisningskamreren som ersättare undertecknas av ekonomichef Johan Hultgren med redovisningskamrer Dan Aronsson som ersättare.
	  
	Kommunstyrelsen
	2009-11-04
	§ 246 
	Dnr KS 2009/664
	Tältkrögarna AB har ett hyresavtal med Kumla kommun och ämnar ta över driften av Wärdshuset Trilobiten med adress Yxhultsvägen 11 i Kumla. Bolaget ansöker om permanent serveringstillstånd för servering året om av starköl, vin och spritdrycker. Serveringstiden har i ansökan angivits till kl. 01.00 alla dagar. Sökande ämnar enligt verksamhetsbeskrivning bedriva lunchservering, festvåning, catering m.m. Sökande har erhållit tillfälligt tillstånd 7 oktober till 7 december i avvaktan på beslut om permanent tillstånd.  Tillståndsenhetens Patrik Germer har i en utredning daterat den 7 oktober 2009 gjort en samlad bedömning och kommit fram till att sökanden uppfyller lämplighetskravet, att lokalerna är godkända av miljökontoret och brandmyndigheten vidare har det i övriga inhämtade yttranden inte inkommit något som föranleder att ytterligare begränsa restaurangens serveringstider.
	Kommunstyrelsen   1. meddelar Tältkrögarna AB serveringstillstånd enligt ansökan, 2. serveringstider bestäms till kl. 11.00-01.00 alla dagar.
	Enligt förvaltningens förslag.
	Kommunstyrelsen   1. meddelar Tältkrögarna AB serveringstillstånd enligt ansökan, 2. serveringstider bestäms till kl. 11.00-01.00 alla dagar.
	  
	Kommunstyrelsen
	2009-11-04
	§ 247 
	Dnr 
	Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 6 oktober, 20 oktober samt gymnasieutskottet den 12 oktober.
	Kommunstyrelsen lägger protokollen till handlingarna.
	Kommunstyrelsen lägger protokollen till handlingarna.
	  
	Kommunstyrelsen
	2009-11-04
	§ 248 
	Dnr KS 2009/699
	Örebroregionens företag, organisationer och kommuner har tagit initiativ till Örebroregionens klimatupprop, genom att gå med och göra egna klimatåtagande visar vi tillsammans att vi gör insatser för att påverka klimatförändringarna.
	Kommunstyrelsen ställer sig bakom klimatuppropet och uppmanar även kommunens bolag att delta och skriva under avtalet.
	Kommunstyrelsen ställer sig bakom klimatuppropet och uppmanar även kommunens bolag att delta och skriva under avtalet
	  
	Kommunstyrelsen
	2009-11-04
	§ 249 
	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 lägger månadsrapporterna till handlingarna.
	  
	Kommunstyrelsen
	2009-11-04
	§ 250 
	Dnr KS 2009/742
	Nämndernas prognoser visar på ett samlat underskott på nästan 17 mkr vid årets slut. Det finns en stor risk att kommunen inte kommer att uppnå lagens krav på balans i ekonomin i år.  Kommundirektören anser mot bakgrund av månadsrapporterna att ekonomiska läget är så allvarligt att hon föreslår att kommunstyrelsen inför ett inköpsstopp, övertidsstopp samt stor restriktion vid vikarieanskaffning.
	Kommunstyrelsen  1. inför inköpsstopp för varor och tjänster. Undantaget är inköp som är absolut nödvändigt för verksamhetens bedrivande t ex. livsmedel, sanitetsartiklar etc. samt inköp som kommunen är bundna av genom avtal. Vid tveksamma fall ska förvaltningschefen kontaktas som också avgör om inköp ska ske. Respektive förvaltningschef ska vid årets slut inlämna en dokumenterad redogörelse för hur inköpsstoppet verkställts inom den egna förvaltningen.  2. inför stopp för övertid. Övertid får endast beviljas i ytterst välmotiverade undantagsfall. Samråd ska då ske med förvaltningschef. Förteckning över vilka beslut om undantag som fattas ska inlämnas till kommunledningsförvaltningen vid årets slut.  3. mycket stor restriktivitet ska tillämpas vid vikarieanskaffning. Respektive förvaltningschef fattar beslut om vilka principer som ska tillämpas på den egna förvaltningen. Beslutet ska dokumenteras och delges kommunledningsförvaltningen.
	Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar att tidigare beslut om återbesättandeprövning av tjänster fortsätter att gälla.  Kommunledningskontoret föreslår att ovanstående förslag om åtgärder ska gälla till och med den 31 december 2009.
	Kommunstyrelsen ger personalchef Ulla Lundholm i uppdrag att förhandla med de fackliga förbunden.   Kommunstyrelsen ger arbetsutskottet i uppdrag att efter genomförd förhandling fatta beslut i ärendet.
	  
	Kommunstyrelsen
	2009-11-04
	§ 251 
	Dnr KS 2009/729
	Till Tekniska kontoret har inkommit en förköpsanmälan avseende fastigheterna Sannahed 1:5, Gränby 2:9 och Rosendal 1:1. Fastigheterna är belägna strax väster om Hemvägen i nordvästra delen av Sannahed och består av ett bostadshus och ekonomibyggnader samt betesmark.  
	 Enligt yttrande från Stadsarkitekt Kurt Larsson visar den antagna översiktsplanen att fastigheterna ingår i ett framtida utbyggnadsområde för Sannahed. Kommunen äger också mark intill. Eftersom köpet också berör en större del obebyggd mark bör förköp eller annat avtal diskuteras.   Tekniska kontoret har, genom förhandling med köparna, upprättat en överenskommelse om fastighetsreglering där Kumla kommun förvärvar del av fastigheterna Sannahed 1:5, Gränby 2:9, en total areal om ca 7000 kvm för 100 000 kr. Området är obebyggt. Kvar för köparnas räkning blir en tomt om ca 2200 kvm med bostadshus och ekonomibyggnader.
	Kommunstyrelsen  1. godkänner överenskommelse om fastighetsreglering för köp av del av fastigheterna Sannahed 1:5 och Gränby 2:9,  2. i investeringsbudgeten för kommunstyrelsen budgeterar en inkomst om 100 000 kr för ovanstående reglering.
	Enligt förvaltningens förslag.
	Kommunstyrelsen  1. godkänner överenskommelse om fastighetsreglering för köp av del av fastigheterna Sannahed 1:5 och Gränby 2:9,  2. i investeringsbudgeten för kommunstyrelsen budgeterar en inkomst om 100 000 kr för ovanstående reglering.
	  
	Kommunstyrelsen
	2009-11-04
	§ 252 
	Dnr  KS 2009/741
	Kumla kommuns kulturpris 2009 går till två föreningar, Yxhultsbygdens kultur- och hembygdsförening och Kumla hembygdsförening. Båda föreningarna har gjort och gör bestående insatser för kumlabygden och då kan speciellt nämnas arbetet med Stenarbetsmuseet i Hällabrottet respektive det militärhistoriska museet i Officersmässen och hembygdsgårdens byggnader i Sannahed.
	Kommunstyrelsen beslutar att två föreningar, Yxhultsbygdens kultur- och hembygdsförening och Kumla hembygdsförening delar på priset.
	Kommunstyrelsen beslutar att två föreningar, Yxhultsbygdens kultur- och hembygdsförening och Kumla hembygdsförening delar på priset.

