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2 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2010-04-07 § 48 Dnr KS 2010/223 

Stiftelsen Aina och Paul Johanssons fond 

Ärendebeskrivning 
Stiftelser som har tillgångar till ett värde överstigande 10 basbelopp ska enligt 
stiftelselagen upprätta årsredovisning. 
 
Kommunledningskontoret har lämnat förslag till årsredovisning för stiftelsen Aina och 
Paul Johanssons fond för år 2009. 

Förvaltningens förslag 
Kommunstyrelsen godkänner årsredovisningen för stiftelsen Aina och Paul Johanssons 
fond för år 2009. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner årsredovisningen för stiftelsen Aina och Paul Johanssons 
fond för år 2009. 



3 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2010-04-07 § 49 Dnr KS 2010/224 

Stiftelsen Stig Johanssons minne 

Ärendebeskrivning 
Stiftelser som har tillgångar till ett värde överstigande 10 basbelopp ska enligt 
stiftelselagen upprätta årsredovisning. 
 
Kommunledningskontoret har lämnat förslag till årsredovisning för stiftelsen Stig 
Johanssons minne för år 2009. 

Förvaltningens förslag 
Kommunstyrelsen godkänner årsredovisningen för stiftelsen Stig Johanssons minne för 
år 2009. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner årsredovisningen för stiftelsen Stig Johanssons minne för 
år 2009. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2010-04-07 § 50 Dnr KS 2010/225 
Stiftelsen samfond för utdelning till behövande inom Kumla-
delen av Kumla kommun 

Ärendebeskrivning 
Stiftelser som har tillgångar till ett värde överstigande 10 basbelopp ska enligt 
stiftelselagen upprätta årsredovisning. 
 
Kommunledningskontoret har lämnat förslag till årsredovisning för stiftelsen samfond 
för utdelning till behövande inom Kumla-delen av Kumla kommun för år 2009. 

Förvaltningens förslag 
Kommunstyrelsen godkänner årsredovisningen för stiftelsen samfond för utdelning till 
behövande inom Kumla-delen av Kumla kommun för år 2009. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner årsredovisningen för stiftelsen samfond för utdelning till 
behövande inom Kumla-delen av Kumla kommun för år 2009. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2010-04-07 § 51 Dnr KS 2010/250 
Kallelse till årsstämma med Kumla Fastigheter AB samt 
årsredovisning och revisionsberättelse år 2009 

Ärendebeskrivning 
Styrelsen i Kumla Fastigheter AB har den 24 mars 2010 inkommit med kallelse till 
årsstämma samt årsredovisning och revisionsberättelse för år 2009. 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunfullmäktige ger direktiv till kommunens ombud vid bolagsstämman att 
fastställa resultat- och balansräkning, godkänna styrelsens förslag till disposition av 
årets resultat samt beviljar styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. 

Kommunstyrelsens förslag 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2010-04-07 § 52 Dnr KS 2010/256 
Kallelse till årsstämma med Trakaj AB samt årsredovisning och 
granskningsrapport år 2009 

Ärendebeskrivning 
Styrelsen i Trakaj AB har den 24 mars 2010 inkommit med kallelse till årsstämma samt 
årsredovisning och revisionsberättelse för år 2009. 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunfullmäktige ger direktiv till kommunens ombud vid bolagsstämman att 
fastställa resultat- och balansräkning, godkänna styrelsens förslag till disposition av 
årets resultat samt beviljar styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. 

Kommunstyrelsens förslag 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2010-04-07 § 53 Dnr KS 2010/249 
Kallelse till årsstämma med Stadsnät i Kumla AB samt 
årsredovisning och granskningsrapport år 2009 

Ärendebeskrivning 
Styrelsen i Stadsnät i Kumla AB har den 24 mars 2010 inkommit med kallelse till 
årsstämma samt årsredovisning och revisionsberättelse för år 2009. 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunfullmäktige ger direktiv till kommunens ombud vid bolagsstämman att 
fastställa resultat- och balansräkning, godkänna styrelsens förslag till disposition av 
årets resultat samt beviljar styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. 

Kommunstyrelsens förslag 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2010-04-07 § 54 Dnr KS 2010/251 
Kallelse till årsstämma med Kumla Bostäder AB samt 
årsredovisning och revisionsberättelse år 2009 samt 
granskningsrapport 

Ärendebeskrivning 
Styrelsen i Kumla Bostäder AB har den 24 mars 2010 inkommit med kallelse till 
årsstämma samt årsredovisning och revisionsberättelse för år 2009. 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunfullmäktige ger direktiv till kommunens ombud vid bolagsstämman att 
fastställa resultat- och balansräkning, godkänna styrelsens förslag till disposition av 
årets resultat samt beviljar styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. 

Kommunstyrelsens förslag 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2010-04-07 § 55 Dnr KS 2009/871 

Medborgarförslag - färre hämtningar av sopor 

Ärendebeskrivning 
I medborgarförslag, inlämnat den 11 december 2009, föreslås att kommunen överväger 
att införa behovstömning, för att minska antalet sophämtningar. Förslagsställaren lyfter 
fram Järfälla som exempel på kommun med behovstömning. 
 
Kommunfullmäktige remitterade den 14 december, § 204, medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav den 12 januari 2010, § 15, tekniska kontoret i 
uppdrag att lämna förslag till yttrande över medborgarförslaget. 
 
Tekniska kontoret har den 23 mars lämnat förslag till yttrande.  
 
Av yttrandet framgår bland annat att i Järfälla kommun hade drygt hälften av de hushåll 
som deltagit i försök med behovstömning och som sedan medverkat i en utvärdering 
haft sophämtning varje vecka innan behovstömning infördes. På ett år minskade antalet 
tömningar/hushåll till i snitt 33 st/år. I Kumla kommun, där sophämtning i de flesta fall 
sker varannan vecka, hämtas sopor i snitt 26 gånger/år. Då fler sophämtningar sker i 
Järfälla med dess behovstömningsmodell än i Kumla saknas tillräckliga skäl för att 
införa behovstömning här, med den fördyrade sophantering och förändrade taxa som 
den modellen skulle kräva. 
 
Kumla kommun bör därför avstå från att införa behovstömning enligt den modell som 
tillämpas i Järfälla. Tekniska kontoret har härmed utfört den prövning av idén om 
behovstömning som efterfrågades i medborgarförslaget. 

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

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens förslag 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2010-04-07 § 56 Dnr KS 2009/841 
Förslag till yttrande över medborgarförslag - bullervall på norra 
delen av Stenevägens västra avsnitt 

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har den 30 november 2009 inlämnats där det föreslås att det 
uppförs en bullervall på norra delen av Stenevägens västra avsnitt. 
 
Efter uppdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 12 januari 2010 har miljö- och 
byggnadskontoret lämnat förslag till yttrande. Av yttrandet framgår att bullernivåerna 
längs det aktuella vägavsnittet av Stenevägen inte beräknas vara så höga att de måste 
åtgärdas samt att hastighetssänkande åtgärder, som även minskar bullret från trafiken, i 
området planeras.  

Miljö- och byggnadsnämndens förslag 
Kommunfullmäktige  
 
1. antar yttrandet samt att frågan om bullerstörningar från trafiken för fastigheterna i 
anslutning till den norra delen av Stenevägens västra avsnitt ses över i samband med att 
passage för fotgängare och cyklister över Stenevägen ordnas, 
 
2. beslutar att medborgarförslaget därmed är besvarat. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt miljö- och byggnadsnämndens förslag. 

Kommunstyrelsens förslag 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2010-04-07 § 57 Dnr KS 2010/232 

Årsredovisning för Kumla kommun 2009 

Ärendebeskrivning 
Kommunledningskontoret har överlämnat årsredovisning för Kumla kommun för år 
2009. 

Förvaltningens förslag 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Kumla kommun 2009. 

Arbetsutskottets behandling 
Yrkande 
Annica Eriksson (S) yrkar på vissa redaktionella ändringar. 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Kumla kommun 2009 efter vissa 
redaktionella ändringar. 

Kommunstyrelsens förslag 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2010-04-07 § 58 Dnr KS 2010/235 
Nerikes Brandkårs årsredovisning och revisionsberättelse för 
år 2009 

Ärendebeskrivning 
Nerikes brandkår har överlämnat årsredovisning och revisionsberättelse för år 2009. 
 
Enligt bestämmelserna i kommunallagen har fullmäktige i respektive medlemskommun 
att besluta om ansvarsfrihet för förbundsdirektionen. 

Förvaltningens förslag 
Kommunfullmäktige godkänner Nerikes brandkårs årsredovisning och 
revisionsberättelse för år 2009. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens förslag 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2010-04-07 § 59 Dnr KS 2010/246 

Årsredovisning från stiftelsen Nygårdshemmet 

Ärendebeskrivning 
Stiftelsen Nygårdshemmet har överlämnat årsredovisning för år 2009. 

Förvaltningens förslag 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för stiftelsen Nygårdshemmet. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens förslag 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2010-04-07 § 60 Dnr KS 2010/217 
Kvalitetsredovisning för förskolorna, skolbarnomsorgen och 
grundskolan 2009 

Ärendebeskrivning 
Varje kommun, varje skola som ingår i det offentliga skolväsendet, varje kommunalt 
bedriven förskola och varje kommunalt fritidshem ska årligen upprätta en skriftlig 
kvalitetsredovisning, som ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av 
verksamheten (Förordning [1997:702] om kvalitetsredovisning inom skolväsendet 
m.m.).  
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har nu upprättat 2009 års kvalitetsredovisning. Det 
är kommunfullmäktige som beslutar om den kommungemensamma 
kvalitetsredovisningen. Redovisningen ska sedan överlämnas till Skolinspektionen 
senast den 1 maj. 

Barn- och utbildningsnämndens förslag 
Kommunfullmäktige antar kvalitetsredovisning för förskolorna, skolbarnomsorgen och 
grundskolan 2009. 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunfullmäktige 
 
1. antar kvalitetsredovisning för förskolorna, skolbarnomsorgen och grundskolan 2009, 
 
2. understryker vikten av att  arbetet med ökad måluppfyllelse enligt skolplanen ska 
fortsätta och prioriteras samt att en redovisning av måluppfyllnadsarbetet sker till barn- 
och utbildningsnämnden.  

Kommunstyrelsens förslag 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2010-04-07 § 61 Dnr KS 2010/158 

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kumla kommun 

Ärendebeskrivning 
Gällande Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kumla kommun beslutades av 
kommunfullmäktige den 17 september 2007, § 112.  
 
I samband med utbyggnad av centrala Kumla finns det behov att förända Allmänna 
lokala ordningsföreskrifter för Kumla kommun §13 förtäring av alkohol. 
 
Förändringen innebär ett förbud av förtäring av alkohol på offentligplats. 

Förvaltningens förslag 
Kommunfullmäktige antar förslaget till förändring av lokala allmänna 
ordningsföreskrifter för Kumla kommun. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens förslag 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2010-04-07 § 62 Dnr KS 2010/218 
Regler och avgiftstaxa för förskoleverksamhet och 
skolbarnsomsorg i Kumla kommun” 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade senast den 18 maj 2009, 108, om regler och avgiftstaxa 
för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg i Kumla kommun. 
 
Den 1 juli 2010 utvidgas skyldigheten att anordna allmän förskola till att gälla från och 
med höstterminen det år då barn fyller tre år mot för tidigare fyra år. Allmän förskola 
ska omfatta minst 525 timmar om året, vilket motsvarar i princip tre timmar om dagen 
under skolans terminer. För de barn vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar gäller 
liksom tidigare att förskolverksamheten ska tillhandahållas med hänsyn till föräldrarnas 
förvärvsarbete eller studier eller utifrån barnets eget behov. 
 
Med anledning av ovanstående behöver dokumentet ”Regler och avgiftstaxa för 
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Kumla kommun” justeras så att det framgår 
att allmän förskola gäller från och med höstterminen det år då barn fyller tre år. 
Ändringarna gäller dokumentets information, regler och avgifter för allmän förskola.  

Barn- och utbildningsnämndens förslag 
Kommunfullmäktige 
 
1. antar förslaget till ändringar i ”Regler och avgiftstaxa för förskoleverksamhet och 
skolbarnsomsorg i Kumla kommun” avseende införandet av allmän förskola från tre år, 
 
2. beslutar att ändringar i Regler och avgiftstaxa för förskoleverksamhet och 
skolbarnsomsorg i Kumla kommun gäller från och med den 1 juli 2010. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt barn- och utbildningsnämndens förslag. 

Kommunstyrelsens förslag 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2010-04-07 § 63 Dnr KS 2010/204 

Överenskommelse om fastighetsreglering Kumla Sånnersta 2:3 

Ärendebeskrivning 
En överenskommelse om fastighetsreglering har avtalats där del av fastigheten 
Sånnersta 2:3 regleras till kommunens fastighet Sånnersta 4:9. Kumla kommun betalar 
841 000 kr för marken som består av ca 4,8 ha åkermark. Marken är i två skiften och 
ligger väster om Brånstavägen och öster om Kumlaån, vilket är strategiskt rätt för 
kommunens utbyggnad. 

Förvaltningens förslag 
Kommunfullmäktige  
 
1. godkänner överenskommelsen om fastighetsreglering avseende del av fastigheten 
Kumla Sånnersta 2:3, 
 
2. i investeringsbudgeten för kommunfullmäktige anslår 841 000 kronor för 
ovanstående fastighetsköp. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens förslag 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2010-04-07 § 64 Dnr KS 2010/199 

Fastighetsreglering Kumla Norra Sanna 2:8 

Ärendebeskrivning 
Fastighetsreglering avseende del av fastigheten Kumla Norra Sanna 2:8   
 
Avtal och ansökan om fastighetsreglering har upprättats med ägaren till fastigheten 
Kumla Norra Sanna 2:8. Avtalet innebär att Kumla kommun förvärvar ca 5 ha mark 
som delvis ligger inom skyddszonerna för grundvattentäkten i Blacksta. Markområdet 
utgörs av jordbruksmark och impediment. Köpesumman uppgår till 750 000 kronor. 

Förvaltningens förslag 
Kommunfullmäktige 
 
1. godkänner avtal och ansökan om fastighetsreglering för köp av del av fastigheten 
Kumla Norra Sanna 2:8, 
 
2. anslår 750 000 kronor i investeringsbudgeten för kommunfullmäktige för 
ovanstående fastighetsköp. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens förslag 
Enligt arbetsutskottets förslag. 



19 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2010-04-07 § 65 Dnr KS 2010/260 

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. 
 
Kommunledningen har den 31 mars 2010 upprättat redovisning gällande motioner och 
medborgarförslag som fortfarande är under beredning. 

Förvaltningens förslag 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 

Kommunstyrelsens förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2010-04-07 § 66 Dnr KS 2010/148 

Direktiv för budget 2011 och ekonomisk plan 2012-2013 

Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Johan Hultgren redovisar direktiven för budget 2011 och ekonomisk plan 
2010-2013. 

Förvaltningens förslag 
Kommunstyrelsen godkänner direktiven för budget 2011 och ekonomisk plan 2012-
2013. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner direktiven för budget 2011 och ekonomisk plan 2012-
2013. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2010-04-07 § 67 Dnr KS 2010/236 

Personalekonomisk redovisning 2009 

Ärendebeskrivning 
Kommunledningskontoret har sammanställt personalekonomisk redovisning för år 
2009. 

Förvaltningens förslag 
Kommunfullmäktige godkänner personalekonomiska redovisningen för 2009. 

Arbetsutskottets behandling 
Yrkande 
Katarina Hansson (S) vill förtydliga att kommunen fortsätter att erbjuda högre 
sysselsättningsgrad upp till heltid samt att kompetensutvecklingsarbete pågår på alla 
nivåer. 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunfullmäktige godkänner personalekonomiska redovisningen för 2009 med 
förtydligandet att kommunen fortsätter att erbjuda högre sysselsättningsgrad upp till 
heltid samt att kompetensutvecklingsarbete pågår på alla nivåer. 

Kommunstyrelsens förslag 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2010-04-07 § 68 Dnr KS 2010/252 

Årsredovisning - VA-verksamheten 2009 

Ärendebeskrivning 
Tekniska kontoret har överlämnat årsredovisning för VA-verksamheten år 2009. 

Förvaltningens förslag 
Kommunstyrelsen godkänner årsredovisning för VA-verksamheten för 2009. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner årsredovisning för VA-verksamheten för 2009. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2010-04-07 § 69 Dnr KS 2010/210 

Kvalitetsredovisning för John Norlandergymnasiet 

Ärendebeskrivning 
Inom förvaltningen har förslag till kvalitetsredovisning för John Norlandergymnasiet 
utarbetats. Som grund för bedömningarna finns nationell statistik och utvärderingar 
genomförda inom skolan. 

Förvaltningens förslag 
Kommunstyrelsen godkänner förslag till kvalitetsredovisning. 

Gymnasieutskottets förslag 
Kommunstyrelsen godkänner förslag till kvalitetsredovisning efter redaktionella 
ändringar. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner kvalitetsredovisning för John Norlandergymnasiet. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2010-04-07 § 70 Dnr KS 2010/209 

Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen 

Ärendebeskrivning 
Inom förvaltningen har förslag till kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen 
utarbetats. Som grund för bedömningarna finns nationell statistik och utvärderingar 
genomförda vid vuxenutbildningen. 

Förvaltningens förslag 
Kommunstyrelsen godkänner förslag till kvalitetsredovisning. 

Gymnasieutskottets förslag 
Kommunstyrelsen godkänner förslag till kvalitetsredovisning efter redaktionella 
ändringar. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner förslag till kvalitetsredovisning. 



25 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2010-04-07 § 71 Dnr KS 2010/176 

Ungdomsstipendiet - Procordia/Kumla kommun 

Ärendebeskrivning 
Stipendiets ändamål är att främja kultur- och idrottsverksamhet i Kumla samt annan 
därmed jämförlig verksamhet av betydelse för samhällets utveckling.  
 
Ändamålet ska främjas genom stipendier till personer bosatta i Kumla för utbildning 
inom något kulturområde eller för personlig satsning inom någon idrottsgren. 
Bosättningskravet utgör inget hinder för utdelande av stipendiet till personer från Kumla 
som för studier eller motsvarande är bosatta på annan ort.  
 
Kommunstyrelsen har genom beslut den 9 april 2008, § 62, inrättat detta stipendium. 
Beslutet gällde för 2008 och 2009.  
 
Överenskommelse har nu träffats mellan Procordia Food AB och Kumla kommun 
gällande förlängning av ungdomsstipendiet Procordia – Kumla kommun.   
 
Procordia Food AB och Kumla kommun förbinder sig genom denna förlängning att 
avsätta 20 000 kr vardera för år 2010 samt 20 000 kr vardera för år 2011 till detta 
stipendium. 

Förvaltningens förslag 
Kommunstyrelsen  
 
1. förlänger avtalet ungdomsstipendiet Procordia Kumla kommun, 
 
2. förbinder sig genom denna förlängning att avsätta 20 000 kr för år 2010 samt 20 000 
kr för år 2011 till detta stipendium. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen  
 
1. förlänger avtalet ungdomsstipendiet Procordia Kumla kommun, 
 
2. förbinder sig genom denna förlängning att avsätta 20 000 kr för år 2010 samt 20 000 
kr för år 2011 till detta stipendium. 



26 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2010-04-07 § 72 Dnr KS 2008/502 

Reviderat kommunalt policydokument för vuxenutbildningen 

Ärendebeskrivning 
Revidering av det kommunala strategidokumentet är tänkt att genomföras i samband 
med beslut om budget för kommande år. En revidering av dokumentet har gjorts utifrån 
de förutsättningar internbudget för 2010 ger. 
 
Gymnasieutskottet återremitterade den 22 februari policydokumentet för justering av 
första och fjärde punkterna på sidan 3. Utifrån utskottets synpunkter har förslaget 
bearbetats ytterligare. 

Förvaltningens förslag 
Kommunstyrelsen antar reviderad policydokumentet för vuxenutbildningen. 

Gymnasieutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar reviderad policydokumentet för vuxenutbildningen. 



27 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2010-04-07 § 73 Dnr KS 2010/43 

Ändrad intagningsorganisation för John Norlandergymnasiet 

Ärendebeskrivning 
Utifrån antalet förstahandssökanden till John Norlandergymnasiets olika program har en 
elevprognos utarbetats. Inför den preliminära intagningen har förslag till förändring av 
antalet platser på programmen gjorts utifrån elevprognosen. 

Förvaltningens förslag 
Gymnasieutskottet godkänner förslag till förändrad organisation. 

Gymnasieutskottets beslut 
Gymnasieutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner förslag till förändrad organisation. 



28 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2010-04-07 § 74 Dnr KS 2010/226 
Förvaltade stiftelser med tillgångar understigande 10 
prisbasbelopp 

Ärendebeskrivning 
Kommunledningskontoret har upprättat räkenskapssammanställning för år 2009 för 
kommunens stiftelser med tillgångar understigande 10 basbelopp. 
 
Dessa är följande: 
Stiftelsen samfond för belöning åt trotjänare, Stiftelsen Ida Petterssons minne, Stiftelsen 
samfond för skolungdom inom Hardemo-delen av Kumla kommun, Stiftelsen samfond 
för skolungdom inom Kumla-delen av Kumla kommun, Stiftelsen samfond för 
skolungdom inom Ekeby-delen av Kumla kommun, Stiftelsen Hardemo Kyrkskolas 
fond för studieresor, Stiftelsen Gustav Larssons stipendiefond för Stene skola, Stiftelsen 
samfond för utdelning till behövande inom Hardemodelen av Kumla kommun, 
Stiftelsen samfond för utdelning till behövande inom Ekeby-delen av Kumla kommun, 
Stiftelsen Esters minne, Stiftelsen Karl Larssons minne samt Stiftelsen samfond för 
trivselskapande åtgärder vid Sannaheds ålderdomshem. 

Förvaltningens förslag 
Kommunstyrelsen godkänner räkenskapssammanställning för år 2009 för kommunens 
stiftelser med tillgångar understigande 10 basbelopp. 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunstyrelsen 
 
1. godkänner räkenskapssammanställning för år 2009 för kommunens stiftelser med 
tillgångar understigande 10 basbelopp, 
 
2. ger kommunledningskontoret i uppdrag att utreda förutsättningar för sammanslagning 
av vissa fonder. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen 
 
1. godkänner räkenskapssammanställning för år 2009 för kommunens stiftelser med 
tillgångar understigande 10 basbelopp, 
 
2. ger kommunledningskontoret i uppdrag att utreda förutsättningar för sammanslagning 
av vissa fonder. 



29 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2010-04-07 § 75 Dnr KS 2008/90 
Nominering av person med uppdrag att representera Kumla 
kommun i Leaderområdet  -  Mellansjölandet 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade den 4 mars 2009, § 69, att nominera Marie Eriksson (S) till att 
representera Kumla kommun offentliga sektor i Leader Mellansjölandet. 
 
Leader Mellansjölandets föreningsstämma beslutade sedan, den 28 april 2009, § 17, att välja 
Marie Eriksson (S) till att representera Kumla kommuns offentliga sektor i Leader 
Mellansjölandet för en period uppgående till ett år. 
 
Denna period avslutas i och med Leader Mellansjölandets föreningsstämma den 22 april i år. 

Majoritetens förslag 
Kommunstyrelsen beslutar nominera Marie Eriksson (S) för ny period. 

Arbetsutskottets behandling 
Yrkande 
Annica Eriksson (S) yrkar att Marie Eriksson (S) nomineras till Kumla kommuns 
representant.  
Maria Haglund (M) yrkar att Per Arne Mårstad (C) nomineras till Kumla kommuns 
representant. 
 
Ordförande ställer proposition på yrkanden och finner att arbetsutskottet beslutar enligt 
majoritetens förslag. 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunstyrelsen beslutar nominera Marie Eriksson (S) för ny period. 
 
Maria Haglund (M) reserverar sig till förmån till sitt eget yrkande. 

Kommunstyrelsens behandling 
Yrkande   
Maria Haglund (M) och Torbjörn Ahlin (C) yrkar att Per Arne Mårstad (C) nomineras 
till Kumla kommuns representant. 
 
Ordförande ställer proposition på yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt arbetsutskottets förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen nominerar Marie Eriksson (S) för ny period som Kumla kommuns 
representant i Leader Mellansjölandet. 



30 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2010-04-07 § 76 Dnr KS 2008/96 
Nominering av person med uppdrag att representera Kumla 
kommun i Leader Gränslandet 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade den 9 januari 2008, § 11, att nominera Maria Haglund (M) 
till att representera Kumla kommuns offentliga sektor i Leader Gränslandet. Maria 
Haglunds (M) uppdrag sträcker sig till stämman den 27 maj i år. 
 
Kommunstyrelsen har därför nu att nominera en person med uppdrag att representera 
kommunens offentliga sektor i Leader Gränslandet. 

Arbetsutskottets behandling 
Maria Haglund (M) och Torbjörn Ahlin (C) kommer att lämna sin nominering vid 
kommunstyrelsens sammanträde. 

Kommunstyrelsens behandling 
Yrkande 
Dan Åke Moberg (S) yrkar att Björn Eriksson (S) nomineras till Kumla kommuns 
representant. 
 
Torbjörn Ahlin (C) yrkar att Bengt Friman (C) nomineras till Kumla kommuns 
representant. 
 
Ordförande ställer proposition på yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar 
nominera Björn Eriksson (S) till Kumla kommuns representant. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen nominerar Björn Eriksson (S) till Kumla kommuns representant i 
Leader Gränslandet. 
 
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. 



31 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2010-04-07 § 77 Dnr KS 2010/257 

Regional vattenförsörjning från Vättern 

Ärendebeskrivning 
Fler kommuner i Örebro län har bara en vattentäkt och vissa vattentäkter har såväl 
kvantitets- som kvalitetsproblem. För att skapa en robust och varaktig försörjning av 
dricksvatten har en idé om att ta råvatten ur Vättern lanserats. 
 
Med Länsstyrelsen i Örebro som sammankallande har sju kommuner (Kumla, 
Askersund, Hallsberg, Laxå, Lekeberg, Nora och Örebro) diskuterat upplägget för en 
förstudie hur vatten från Vättern skulle kunna försörja eller utgöra reservvattentäkt. 
 
Arbetsgruppen har ett förslag på finansiering där kommunerna betalar 6 kr/invånare.  

Förvaltningens förslag 
Kommunstyrelsen bifaller förslaget att kommunens bidrag till att finansiera förstudien 
med 121 284 kr. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen bifaller förslaget att kommunen bidrar till att finansiera förstudien 
med 121 284 kr. 



32 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2010-04-07 § 78 Dnr KS 2009/872 

Gemensamt överförmyndarkansli 

Ärendebeskrivning 
Hans Boskär, administrativ chef, har på uppdrag av kommundirektören gjort en 
utredning kring förutsättningarna för ökad samverkan inom överförmyndarområdet.  
Samverkan berör de 3 kommunerna Askersund, Kumla och Lekeberg då de har visat 
intresse av detta. 
 
Utredningens förslag innebär att ett gemensamt överförmyndarkansli införs med 
placering i Kumla stadshus. Varje kommun har en egen förtroendevald överförmyndare, 
som också utgör en egen myndighet. Överförmyndaren i respektive kommun ger sedan 
full delegation till anställda handläggarna på det överförmyndarkansliet i Kumla 
kommun. Förslaget innebär rent konkret att ett samverkansavtal tecknas för nästa 
mandatperiod där Kumla kommun förbinder sig att stå för 50 % av kostnaderna, 
Askersund för 30 % av kostnaderna och Lekeberg för 20 %. I utredningen framgår 
också att Askersund önskar att vi påbörjar detta samarbetet för deras del snart som det 
är möjligt. 

Förvaltningens förslag 
Arbetsutskottet lägger informationen till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunstyrelsen godkänner förslag till samarbetsavtal. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner förslag till samarbetsavtal. 



33 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2010-04-07 § 79 Dnr KS 2010/134 

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. 



34 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2010-04-07 § 80 Dnr  

Anmälan av arbetsutskottets och gymnasieutskottets protokoll 

Ärendebeskrivning 
Anmälan av beslut genom protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 2, 9 och 
23 mars och gymnasieutskottet den 15 mars. 

Förvaltningens förslag 
Kommunstyrelsen lägger protokollen till handlingarna. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen lägger protokollen till handlingarna. 



35 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2010-04-07 § 81 Dnr KS 2008/464 

Drogpolitiskt program för Kumla kommun 2010-2011 

Ärendebeskrivning 
Kommunen har ett ansvar för det alkohol- och drogpolitiska arbetet på lokal nivå genom 
alkohollagen, tobakslagen och arbetsmiljölagen. Kumla kommuns alla förvaltningar 
föreslås ansvara för att varje verksamhet har aktuella och uppdaterade handlingsplaner 
för att nå målen i det drogpolitiska programmet för alkohol, narkotika, doping och 
tobak. 
 
Kumla kommunen föreslås ha en vision att kommunen ska vara fri från alla former av 
tobak-, narkotika- och dopingpreparat. 

Förvaltningens förslag 
Kommunfullmäktige antar drogpolitiskt program för Kumla kommun 2010-2011 som 
ersätter drogpolitisk handlingsplan och narkotikapolitiskt program. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag efter redaktionella justeringar. 

Kommunstyrelsens behandling 
Yrkande 
Per Holm (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag samt yrkar att ett tillägg görs om 
att en genomgripande revidering av programmet görs under år 2011 i samarbete med 
föreningar och landstinget m.fl. 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt arbetsutskottets förslag. 

Kommunstyrelsens förslag 
Enligt arbetsutskottets förslag. 



36 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2010-04-07 § 82 Dnr KS 2010/233 

Detaljplan för Södra Via 2:18 m fl Via industriområde 

Ärendebeskrivning 
Detaljplan för Södra Via 2:18 har initierats av miljö- och byggnadsnämnden och är ett 
naturligt steg att utveckla Via industriområde som till den största delen inte är planlagt. 
 
Planområdets areal är ca 40 hektar och är beläget i Södra Via och gränsar i norr till 
Vissbergagatan och i väster till Viagatan. 
 
Synpunkter på förslaget ska vara Miljö- och byggnadsnämnden tillhanda senast den 6 
april 2010. 
 
Efter uppdrag från arbetsutskottet har kommunledningskontoret den 30 mars lämnat 
förslag till yttrande där vikten av god framförhållning och långsiktighet i det fortsatta 
arbetet framhålls. Hänsyn ska tas till kommunens miljöprogram 2006-2010, 
klimatstrategi och grönplan som samtliga antogs av kommunfullmäktige den 18 juni 
2007. 
 
Andra viktiga delar att förhålla sig till när det gäller den fortsatta planeringen av Via 
industriområde är att utvecklingen i området i tillämpliga delar följer den 
handikappolitiska planen och att hänsyn tas till den barn- och ungdomspolitiska 
handlingsplanen.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott vill också att man uppmärksammar vikten av att alla 
som rör sig i området ska känna sig trygga under dygnets alla timmar. 

Förvaltningens förslag 
Kommunstyrelsen antar förslag till yttrande. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar förslag till yttrande. 



37 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2010-04-07 § 83 Dnr KS 2010/172 

Rapport - avseende kartläggning av gymnasieskolan 

Ärendebeskrivning 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kumla kommun har Deloitte kartlagt 
gymnasieskolans verksamhet vad gäller utträdet ur SUF, de ekonomiska 
konsekvenserna med utträdet samt elevutvecklingen.  
 
Kartläggningen har utförst bland annat genom intervju med berörd personal, med bäring 
på gymnasiefrågor samt genom att ha tagit del av material kopplat till utträdet såsom 
prognoser, protokoll och avtal etc. 
 
Efter uppdrag från arbetsutskottet har Annika Hallberg, kommundirektör i samarbete 
med Rolf Östman, gymnasiechef den 1 april lämnat förslag till yttrande. 

Förvaltningens förslag 
Kommunstyrelsen antar förslag till yttrande. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar förslag till yttrande. 



38 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2010-04-07 § 84 Dnr KS 2010/173 
Rapport - avseende god ekonomisk hushållning i Kumla 
kommun 

Ärendebeskrivning 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kumla kommun har Deloitte granskat 
god ekonomisk hushållning i Kumla kommun. 
 
Projektet syftade till att granska om produktiviteten inom vissa utvalda verksamheter 
inom Kumla kommun var lägre än i andra jämförbara kommuner. 
 
Granskningen utfördes genom att jämföra resurskrävande verksamheter inom IFO, 
äldre- och handikappomsorg, grundskola, gymnasieskola, förskola, kultur och politisk 
verksamhet. 
 
De bedömningsgrunder som bildat underlag för analyser, slutsatser och bedömningar 
har i första hand varit material som erhållits från SCB och från gjorda frågor/intervjuer. 
 
Efter uppdrag från arbetsutskottet har Annika Hallberg, kommundirektör i samarbete 
med Johan Hultgren, ekonomichef den 1 april lämnat förslag till yttrande. 

Förvaltningens förslag 
Kommunstyrelsen antar förslag till yttrande. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar förslag till yttrande. 



39 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2010-04-07 § 85 Dnr  

Information om nya badet m.m 

Ärendebeskrivning 
Lars Hallbergson, VD Kumlabostäder och Edit Ugrai, stadsträdgårdsmästare informerar 
om nya badet m.m. 

Förvaltningens förslag 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

 


