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Beslutande Lennart Eriksson (S) Elisabeth Berglund (V) 
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 Katarina Hansson (S) Jan Engman (C) 
 Björn Eriksson (S) Maria Haglund (M) 
 Sten Persson (S) Mats Hellgren (M) 
 Sölve Persson (S) Mats Gunnarsson (MP) 
 Bert Eriksson (S)   
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 Hans Boskär, administrativ chef Ola Bosshammar, Kumla mot narkotika §§ 98,99 
 Johan Hultgren, ekonomichef Sofie Arvberger, Kumla mot narkotika §§ 98,99 
 Ulla Lundholm, personalchef Ann-Marie Vanhanarkaus, 
  Kommunsekreterare 

 
Sekreterare ...................................................... §§ 98-121 
 Ann-Marie Vanhanarkaus  

 
Ordförande ...................................................... 
 Lennart Eriksson (S) 

 
Justerare ...................................................... 
 Maria Haglund (M) 

 
Anslag/Bevis 

Protokoll är justerat 
 

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen 
  
Sammanträdesdatum 2010-06-02 

 
Datum för 
uppsättande 

2010-06-04 Datum för nedtagande 2010-06-26 

 
Förvaringsplats Kommunledningskontoret 
  
Underskrift ...................................................... 
 Ann-Marie Vanhanarkaus 



2 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2010-06-02 § 98 Dnr  
Information om kommunernas ändrade uppdrag avseende 
flyktingmottagande 

Ärendebeskrivning 
Ulla Lundholm, personalchef och Marie Eriksson, MIA-enheten informerade om 
kommunernas ändrade uppdrag avseende flyktingmottagande/nyanlända.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 



3 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2010-06-02 § 99 Dnr KS 2010/27 

Lägesrapport från Kumla mot narkotika 

Ärendebeskrivning 
En kvartalsrapport samt en muntlig lägesbeskrivning från Kumla mot narkotika.  
 
Syftet med Kumla mot narkotika är att barn och ungdomars uppväxt i Kumla kommun 
ska vara fri från alkohol och narkotika. Verksamheten innehåller uppsökande och 
förebyggande arbetet mot alkohol och narkotika. Arbetet ska leda till att minska 
nyrekryteringen till narkotikamissbruk. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2010-06-02 § 100 Dnr KS 2010/372 

Årsredovisning - Samordningsförbundet Sydnärke 

Ärendebeskrivning 
Samordningsförbundet Sydnärke har överlämnat årsredovisning och revisionsberättelse 
för år 2009. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Samordningsförbundet Sydnärkes årsredovisning och 
revisionsberättelse för år 2009. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag. 

Kommunstyrelsens förslag 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2010-06-02 § 101 Dnr KS 2010/322 
Remiss - ansökan om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en 
fristående gymnasieskola i Örebro kommun, dnr 32-2010:2021 

Ärendebeskrivning 
IT-gymnasiet i Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om rätt till bidrag och 
statlig tillsyn för en fristående gymnasieskola i Örebro kommun fr o m läsåret 2011/12.  
Ansökan avser teknikprogrammet med inriktning informations- och medieteknik med 
sammanlagt cirka 175 elever i tre årskurser. 
 
Ansökan avser anpassning till Gymnasieskola 2011 och ingen utökning av antalet 
program och platser. 
 
Kumla kommun har möjlighet att yttra sig över ansökan. Eventuellt remissvar ska vara 
Skolinspektionen tillhanda senast den 22 juni 2010. 
 
Gymnasieutskottet beslutade den 26 april 2010, § 39, att ge gymnasiechef Rolf Östman 
i uppdrag att lämna förslag till yttrande. 
 
Rolf Östman skriver i förslag till yttrande bland annat att Kumla kommun anser att 
antalet gymnasieplatser i regionen inte kan tillåtas öka, men att de fristående 
gymnasieskolor som är etablerade bör godkännas för fortsatt verksamhet. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Skolinspektionen att ansökan från IT-gymnasiet i 
Sverige om fortsatt tillstånd för teknikprogrammet ska godkännas. 

Arbetsutskottets behandling 
Yrkande 
 
Per Holm (KD) yrkar att kommunstyrelsen föreslår Skolinspektionen att ansökan från 
IT-gymnasiet i Sverige om fortsatt tillstånd för teknikprogrammet ska godkännas. 
 
Katarina Hansson (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår Skolinspektionen att ansökan 
från IT-gymnasiet i Sverige om fortsatt tillstånd för teknikprogrammet ska avslås. 
 
Ordförande ställer proposition på yrkanden och finner att gymnasieutskottet beslutar 
föreslå kommunstyrelsen föreslå Skolinspektionen att ansökan från IT-gymnasiet i 
Sverige om fortsatt tillstånd för teknikprogrammet ska avslås. 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunstyrelsen föreslår att Skolinspektionen avslår ansökan från IT-gymnasiet i 
Sverige om fortsatt tillstånd för teknikprogrammet. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen                          2010-06-02              § 101          Dnr KS 2010/322    
forts. 
Remiss - ansökan om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en 
fristående gymnasieskola i Örebro kommun, dnr 32-2010:2021 
 
Reservation 
Per Holm (KD) och Maria Haglund (M) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Skolinspektionen avslår ansökan från IT-gymnasiet i 
Sverige om fortsatt tillstånd för teknikprogrammet. 
 
Reservation 
Maria Haglund (M), Mats Hellgren (M), Jan Engman (C) och Mats Gunnarsson (MP) 
reserverar sig till förmån för Per Holms (KD) yrkande på arbetsutskottet. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2010-06-02 § 102 Dnr KS 2010/317 
Remiss - ansökan från JENSEN education college AB om 
utökad rätt till bidrag och statlig tillsyn till en fristående 
gymnasieskola i Örebro kommun 

Ärendebeskrivning 
JENSEN education har hos Skolinspektionen ansökt om utökad rätt bidrag och statlig 
tillsyn för en fristående gymnasieskola i Örebro kommun fr o m läsåret 2011/12. 
Ansökan avser humanistiskt program med inriktningen kultur och språk med vardera 30 
intagningsplatser. 
 
Kumla kommun har möjlighet att yttra sig över ansökan. Eventuellt remissvar ska vara 
Skolinspektionen tillhanda senast den 22 juni 2010. 
 
Gymnasieutskottet beslutade den 26 april 2010, § 33, att ge gymnasiechef Rolf Östman 
i uppdrag att lämna förslag till yttrande. 
 
Rolf Östman skriver i förslag till yttrande bland annat att Kumla kommun anser att 
antalet gymnasieplatser i regionen inte kan tillåtas öka, men att de fristående 
gymnasieskolor som är etablerade bör godkännas för fortsatt verksamhet. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Skolinspektionen att ansökan från Jensen education 
college AB om utökad verksamhet vid Jensen gymnasium ska avslås. 

Arbetsutskottets behandling 
Yrkande 
 
Per Holm (KD) yrkar att kommunstyrelsen föreslår Skolinspektionen att ansökan från 
JENSEN education college AB om utökad och fortsatt tillstånd för humanistiskt 
program ska godkännas. 
 
Katarina Hansson (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår Skolinspektionen att ansökan 
från JENSEN education college AB om utökad och fortsatt tillstånd för humanistiskt 
program ska avslås. 
 
Ordförande ställer proposition på yrkanden och finner att gymnasieutskottet beslutar 
föreslå kommunstyrelsen föreslå Skolinspektionen att ansökan från JENSEN education 
college AB om utökad och fortsatt tillstånd för humanistiskt program ska avslås. 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunstyrelsen föreslår att Skolinspektionen avslår ansökan från JENSEN education 
college AB om utökad och fortsatt tillstånd för humanistiskt program. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen                         2010-06-02               § 102     Dnr KS 2010/317          
forts. 
Remiss - ansökan från JENSEN education college AB om 
utökad rätt till bidrag och statlig tillsyn till en fristående 
gymnasieskola i Örebro kommun 
 
Reservation 
Per Holm (KD) och Maria Haglund (M) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Skolinspektionen avslår ansökan från JENSEN education 
college AB om utökad och fortsatt tillstånd för humanistiskt program. 
 
Reservation 
Maria Haglund (M), Mats Hellgren (M), Jan Engman (C) och Mats Gunnarsson (MP) 
reserverar sig till förmån för Per Holms (KD) yrkande på arbetsutskottet. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2010-06-02 § 103 Dnr KS 2010/318 
Remiss - ansökan från Magelungen utveckling AB om utökad 
rätt till bidrag och statlig tillsyn för en fristående 
gymnasieskola i Örebro kommun, dnr 32-2010:2012 

Ärendebeskrivning 
Magelungen utveckling AB har hos Skolinspektionen ansökt om utökad rätt till bidrag 
och statlig tillsyn för en fristående gymnasieskola i Örebro kommun fr o m läsåret 
2011/12.  Ansökan avser handels- och administrationsprogrammet med vardera 5 
intagningsplatser. 
 
Kumla kommun har möjlighet att yttra sig över ansökan. Eventuellt remissvar ska vara 
Skolinspektionen tillhanda senast den 22 juni 2010. 
 
Gymnasieutskottet beslutade den 26 april 2010, § 32, att ge gymnasiechef Rolf Östman 
i uppdrag att lämna förslag till yttrande. 
 
Rolf Östman skriver i förslag till yttrande den 24 maj bland annat att Kumla kommun 
anser att antalet gymnasieplatser i regionen inte kan tillåtas öka, därmed bör ansökan 
avslås. 

Arbetsutskottets behandling 
Yrkande 
Per Holm (KD) yrkar att kommunstyrelsen föreslår Skolinspektionen att ansökan från 
Magelungen utveckling AB om utökad och fortsatt tillstånd för handels- och 
administrationsprogrammet ska godkännas. 
 
Katarina Hansson (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår Skolinspektionen att ansökan 
från Magelungen utveckling AB om utökad och fortsatt tillstånd för handels- och 
administrationsprogrammet ska avslås. 
 
Ordförande ställer proposition på yrkanden och finner att gymnasieutskottet beslutar 
föreslå kommunstyrelsen föreslå Skolinspektionen att ansökan från Magelungen 
utveckling AB om utökad och fortsatt tillstånd för handels- och 
administrationsprogrammet ska avslås. 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunstyrelsen föreslår att Skolinspektionen avslår ansökan från Magelungen 
utveckling AB om utökad och fortsatt tillstånd för handels- och 
administrationsprogrammet. 
 
Reservation 
Per Holm (KD) och Maria Haglund (M) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen                         2010-06-02               § 103      Dnr KS 2010/318          
forts. 
Remiss - ansökan från Magelungen utveckling AB om utökad 
rätt till bidrag och statlig tillsyn för en fristående 
gymnasieskola i Örebro kommun, dnr 32-2010:2012 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Skolinspektionen avslår ansökan från Magelungen 
utveckling AB om utökad och fortsatt tillstånd för handels- och 
administrationsprogrammet. 
 
Reservation 
Maria Haglund (M), Mats Hellgren (M), Jan Engman (C) och Mats Gunnarsson (MP) 
reserverar sig till förmån för Per Holms (KD) yrkande på arbetsutskottet. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2010-06-02 § 104 Dnr KS 2010/314 
Remiss - ansökan från Pluskompetens Utbildning i Sverige AB 
om utökad statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående 
gymnasieskola i Örebro kommun Dnr 32-2010:2106 

Ärendebeskrivning 
Pluskompetens Utbildning i Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om utökad rätt 
till bidrag och statlig tillsyn för en fristående gymnasieskola i Örebro kommun fr o m 
läsåret 2011/12.  Ansökan avser hotell- och turismprogrammet med inriktning hotell och 
konferens med vardera 24 platser. 
 
Kumla kommun har möjlighet att yttra sig över ansökan. Eventuellt remissvar ska vara 
Skolinspektionen tillhanda senast den 22 juni 2010. 
 
Gymnasieutskottet beslutade den 26 april 2010, § 34, att ge gymnasiechef Rolf Östman 
i uppdrag att lämna förslag till yttrande. 
 
Rolf Östman skriver i förslag till yttrande den 24 maj bland annat att Kumla kommun 
anser att antalet gymnasieplatser i regionen inte kan tillåtas öka, därmed bör ansökan 
avslås. 

Arbetsutskottets behandling 
Yrkande 
Per Holm (KD) yrkar att kommunstyrelsen föreslår Skolinspektionen att ansökan från  
Pluskompetens Utbildning i Sverige AB om utökad och fortsatt tillstånd för hotell- och 
turismprogrammet ska godkännas. 
 
Katarina Hansson (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår Skolinspektionen att ansökan 
från Pluskompetens Utbildning i Sverige AB om utökad och fortsatt tillstånd för hotell- 
och turismprogrammet ska avslås. 
 
Ordförande ställer proposition på yrkanden och finner att gymnasieutskottet beslutar 
föreslå kommunstyrelsen föreslå Skolinspektionen att ansökan från Pluskompetens 
Utbildning i Sverige AB om utökad och fortsatt tillstånd för hotell- och 
turismprogrammet ska avslås. 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunstyrelsen föreslår att Skolinspektionen avslår ansökan från Pluskompetens 
Utbildning i Sverige AB om utökad och fortsatt tillstånd för hotell- och 
turismprogrammet. 
 
Reservation 
Per Holm (KD) och Maria Haglund (M) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen                          2010-06-02              § 104        Dnr KS 2010/314       
forts. 
Remiss - ansökan från Pluskompetens Utbildning i Sverige AB 
om utökad statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående 
gymnasieskola i Örebro kommun Dnr 32-2010:2106 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Skolinspektionen avslår ansökan från Pluskompetens 
Utbildning i Sverige AB om utökad och fortsatt tillstånd för hotell- och 
turismprogrammet. 
 
Reservation 
Maria Haglund (M), Mats Hellgren (M), Jan Engman (C) och Mats Gunnarsson (MP) 
reserverar sig till förmån för Per Holms (KD) yrkande på arbetsutskottet. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2010-06-02 § 105 Dnr KS 2010/303 
Remiss: Ansökan om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en 
fristående gymnasieskola i Örebro kommun, dnr 32-2010-1784 

Ärendebeskrivning 
Rytmus AB har hos Skolinspektionen ansökt om rätt till bidrag och statlig tillsyn för en 
fristående gymnasieskola i Örebro kommun fr o m läsåret 2011/12.  Ansökan avser 
estetiska programmet med inriktning estetik och media med vardera 30 platser. 
 
Kumla kommun har möjlighet att yttra sig över ansökan. Eventuellt remissvar ska vara 
Skolinspektionen tillhanda senast den 22 juni 2010. 
 
Gymnasieutskottet beslutade den 26 april 2010, § 35, att ge gymnasiechef Rolf Östman i 
uppdrag att lämna förslag till yttrande. 
 
Rolf Östman skriver i förslag till yttrande den 24 maj bland annat att Kumla kommun anser 
att antalet gymnasieplatser i regionen inte kan tillåtas öka, därmed bör ansökan avslås. 

Arbetsutskottets behandling 
Yrkande 
Per Holm (KD) yrkar att kommunstyrelsen föreslår Skolinspektionen att ansökan från 
Rytmus AB om fortsatt tillstånd för estetiska programmet ska godkännas. 
 
Katarina Hansson (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår Skolinspektionen att ansökan 
från Rytmus AB om fortsatt tillstånd för estetiska programmet ska avslås. 
 
Ordförande ställer proposition på yrkanden och finner att gymnasieutskottet beslutar 
föreslå kommunstyrelsen föreslå Skolinspektionen att ansökan från Rytmus AB om 
fortsatt tillstånd för estetiska programmet ska avslås. 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunstyrelsen föreslår att Skolinspektionen avslår ansökan från Rytmus AB om 
fortsatt tillstånd för estetiska programmet. 
 
Reservation 
Per Holm (KD) och Maria Haglund (M) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Skolinspektionen avslår ansökan från Rytmus AB om 
fortsatt tillstånd för estetiska programmet. 
 
Reservation 
Maria Haglund (M), Mats Hellgren (M), Jan Engman (C) och Mats Gunnarsson (MP) 
reserverar sig till förmån för Per Holms (KD) yrkande på arbetsutskottet. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2010-06-02 § 106 Dnr KS 2010/304 
Remiss angående ansökan från ThorenGruppen AB om utökad 
statlig tillsyn och rätt till bidrag vid en fristående 
gymnasieskola i Örebro kommun, 32-2010:2053  

Ärendebeskrivning 
ThorenGruppen AB har hos Skolinspektionen ansökt om utökad rätt till bidrag och 
statlig tillsyn för en fristående gymnasieskola i Örebro kommun fr o m läsåret 2011/12.  
Ansökan avser ekonomiprogrammet med inriktning juridik med vardera 32 platser. 
 
Kumla kommun har möjlighet att yttra sig över ansökan. Eventuellt remissvar ska vara 
Skolinspektionen tillhanda senast den 22 juni 2010. 
 
Gymnasieutskottet beslutade den 26 april 2010, § 36, att ge gymnasiechef Rolf Östman 
i uppdrag att lämna förslag till yttrande. 
 
Rolf Östman skriver i förslag till yttrande den 24 maj bland annat att Kumla kommun 
anser att antalet gymnasieplatser i regionen inte kan tillåtas öka, därmed bör ansökan 
avslås. 

Arbetsutskottets behandling 
Yrkande 
Per Holm (KD) yrkar att kommunstyrelsen föreslår Skolinspektionen att ansökan från 
ThorenGruppen AB om utökad och fortsatt tillstånd för ekonomiprogrammet ska 
godkännas. 
 
Katarina Hansson (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår Skolinspektionen att ansökan 
från ThorenGruppen AB om utökad och fortsatt tillstånd för ekonomiprogrammet ska 
avslås. 
 
Ordförande ställer proposition på yrkanden och finner att gymnasieutskottet beslutar 
föreslå kommunstyrelsen föreslå Skolinspektionen att ansökan från ThorenGruppen AB 
om utökad och fortsatt tillstånd för ekonomiprogrammet ska avslås. 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunstyrelsen föreslår att Skolinspektionen avslår ansökan från ThorenGruppen AB 
om utökad och fortsatt tillstånd för ekonomiprogrammet. 
 
Reservation 
Per Holm (KD) och Maria Haglund (M) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen                         2010-06-02               § 106      Dnr KS 2010/304        
forts. 
Remiss angående ansökan från ThorenGruppen AB om utökad 
statlig tillsyn och rätt till bidrag vid en fristående 
gymnasieskola i Örebro kommun, 32-2010:2053 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Skolinspektionen avslår ansökan från ThorenGruppen AB 
om utökad och fortsatt tillstånd för ekonomiprogrammet. 
 
Reservation 
Maria Haglund (M), Mats Hellgren (M), Jan Engman (C) och Mats Gunnarsson (MP) 
reserverar sig till förmån för Per Holms (KD) yrkande på arbetsutskottet. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2010-06-02 § 107 Dnr KS 2010/302 
Remiss: Ansökan från Ultra Education AB om utökad rätt till 
bidrag och statlig tillsyn vid den fristående gymnasieskolan 
John Bauergymnasiet Örebro i Örebro kommun, 32-2010:2336 

Ärendebeskrivning 
Ultra Education AB har hos Skolinspektionen ansökt om utökad rätt till bidrag och 
statlig tillsyn för en fristående gymnasieskola i Örebro kommun fr o m läsåret 2011/12.  
Ansökan avser  
 
- samhällsprogrammet med inriktning medier, information och kommunikation, 
- estetiska programmet med inriktning estetik och media, 
- samhällsprogrammet med inriktning beteendevetenskap, 
- samhällsprogrammet med inriktning samhällsvetenskap, 
- handels- och administrationsprogrammet med inriktning handel och service, 
- restaurang- och livsmedelsprogrammet med inriktningarna kök och servering, 
färskvaror, delikatesser och catering, bageri och konditori, 
- hotell- och turismprogrammet med inriktningarna resor och turism, hotell och 
konferens. 
 
Sammanlagt 106 platser vardera. 
 
Kumla kommun har möjlighet att yttra sig över ansökan. Eventuellt remissvar ska vara 
Skolinspektionen tillhanda senast den 22 juni 2010. 
 
Gymnasieutskottet beslutade den 26 april 2010, § 37, att ge gymnasiechef Rolf Östman 
i uppdrag att lämna förslag till yttrande. 
 
Rolf Östman skriver i förslag till yttrande den 24 maj bland annat att Kumla kommun 
anser att antalet gymnasieplatser i regionen inte kan tillåtas öka, därmed bör ansökan 
avslås. 

Arbetsutskottets behandling 
Yrkande 
 
Per Holm (KD) yrkar att kommunstyrelsen föreslår Skolinspektionen att ansökan från 
Ultra Education AB om utökad och fortsatt tillstånd för programmen ska godkännas. 
 
Katarina Hansson (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår Skolinspektionen att ansökan 
från Ultra Education AB om utökad och fortsatt tillstånd för programmen ska avslås. 
 
Ordförande ställer proposition på yrkanden och finner att gymnasieutskottet beslutar 
föreslå kommunstyrelsen föreslå Skolinspektionen att ansökan från Ultra Education AB 
om utökad och fortsatt tillstånd för programmen ska avslås. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen                         2010-06-02               § 107       Dnr KS 2010/302       
forts. 
Remiss: Ansökan från Ultra Education AB om utökad rätt till 
bidrag och statlig tillsyn vid den fristående gymnasieskolan 
John Bauergymnasiet Örebro i Örebro kommun, 32-2010:2336 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunstyrelsen föreslår att Skolinspektionen avslår ansökan från Ultra Education AB 
om utökad och fortsatt tillstånd för programmen. 
 
Reservation 
Per Holm (KD) och Maria Haglund (M) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Skolinspektionen avslår ansökan från Ultra Education AB 
om utökad och fortsatt tillstånd för programmen. 
 
Reservation 
Maria Haglund (M), Mats Hellgren (M), Jan Engman (C) och Mats Gunnarsson (MP) 
reserverar sig till förmån för Per Holms (KD) yrkande på arbetsutskottet. 



18 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2010-06-02 § 108 Dnr KS 2010/319 
Remiss - ansökan från ThorenGruppen AB om utökad statlig 
tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i 
Örebro kommun Dnr 32-2010:2111 

Ärendebeskrivning 
ThorenGruppen AB har hos Skolinspektionen ansökt om utökad rätt till bidrag och statlig 
tillsyn för en fristående gymnasieskola i Örebro kommun fr o m läsåret 2011/12.  Ansökan 
avser  
 
- bygg- och anläggningsprogrammet med inriktning mark och anläggning, 
- el- och energiprogrammet med inriktning elteknik, 
- hotell- och turismprogrammet med inriktningarna hotell och konferens, turism och resor. 
 
Sammanlagt vardera 28 platser. 
 
Kumla kommun har möjlighet att yttra sig över ansökan. Eventuellt remissvar ska vara 
Skolinspektionen tillhanda senast den 22 juni 2010. 
 
Gymnasieutskottet beslutade den 26 april 2010, § 38, att ge gymnasiechef Rolf Östman i 
uppdrag att lämna förslag till yttrande. 
 
Rolf Östman skriver i förslag till yttrande den 24 maj bland annat att Kumla kommun anser 
att antalet gymnasieplatser i regionen inte kan tillåtas öka, därmed bör ansökan avslås. 

Arbetsutskottets behandling 
Yrkande 
 
Per Holm (KD) yrkar att kommunstyrelsen föreslår Skolinspektionen att ansökan från 
ThorenGruppen AB om utökad och fortsatt tillstånd för programmen ska godkännas. 
 
Katarina Hansson (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår Skolinspektionen att ansökan 
från ThorenGruppen AB om utökad och fortsatt tillstånd för programmen ska avslås. 
 
Ordförande ställer proposition på yrkanden och finner att gymnasieutskottet beslutar 
föreslå kommunstyrelsen föreslå Skolinspektionen att ansökan från ThorenGruppen AB 
om utökad och fortsatt tillstånd för programmen ska avslås. 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunstyrelsen föreslår att Skolinspektionen avslår ansökan från ThorenGruppen AB 
om utökad och fortsatt tillstånd för programmen. 
 
Reservation 
Per Holm (KD) och Maria Haglund (M) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande. 



19 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen                         2010-06-02              § 108       Dnr KS 2010/319        
forts. 
Remiss - ansökan från ThorenGruppen AB om utökad statlig 
tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i 
Örebro kommun Dnr 32-2010:2111 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Skolinspektionen avslår ansökan från ThorenGruppen AB 
om utökad och fortsatt tillstånd för programmen. 
 
Reservation 
Maria Haglund (M), Mats Hellgren (M), Jan Engman (C) och Mats Gunnarsson (MP) 
reserverar sig till förmån för Per Holms (KD) yrkande på arbetsutskottet. 



20 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2010-06-02 § 109 Dnr KS 2010/327 

Tomträttsupplåtelser 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade den 5 maj 2010, § 95, punkt 3, om en beräkningsmetod för 
att fastställa avgäldsunderlaget för fastigheter upplåtna med tomträtt inom kommunen. 
Nya uppgifter har därefter inkommit angående Skatteverkets regler vid taxeringen 2009 
gällande avdrag för trädgårdsanläggningar. Marktaxeringsvärdet år 2009 för de aktuella 
fastigheterna är 341 000 kr – 365 000 kr. Tekniska kontoret föreslår att avdrag för 
trädgårdsanläggning ska göras med 80 000 kr istället för 30 000 kr.  
 
Förslaget innebär att de nya avgälderna för tomträtterna blir 8 688 – 9 726 kr per år 
beroende på tomtstorlek.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avgäldsunderlaget, d v s det värde marken äger vid tiden 
för omprövningen, för den första tioårsperioden är marktaxeringsvärdet minskat med 
avdrag för kommunalt VA 60 000 kr och med avdrag för trädgårdsanläggning med  
80 000 kr. Det framräknade beloppet ska sedan uppräknas till marknadsvärdenivån med 
faktorn 1,33.  

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avgäldsunderlaget, d v s det värde marken äger vid tiden 
för omprövningen, för den första tioårsperioden är marktaxeringsvärdet minskat med 
avdrag för kommunalt VA 60 000 kr och med avdrag för trädgårdsanläggning med  
80 000 kr. Det framräknade beloppet ska sedan uppräknas till marknadsvärdenivån med 
faktorn 1,33.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2010-06-02 § 110 Dnr KS 2010/365 

Befolkningsprognos 2010 

Ärendebeskrivning 
Kommunledningskontoret har utarbetat förslag till befolkningsprognos för Kumla 
kommun bestående av kommunprognos för perioden 2010-2015, med en utblick 2016-
2026. 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunstyrelsen antar befolkningsprognosen 2010-2015, med en utblick 2016-2026. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar befolkningsprognosen 2010-2015, med en utblick 2016-2026. 



22 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2010-06-02 § 111 Dnr KS 2010/342 

Försäljning av del av fastigheten Kumla Kumla 12:1 

Ärendebeskrivning 
Köpekontrakt har upprättats där Kumla kommun säljer del av fastigheten Kumla Kumla 
12:1. Fastighetens areal utgör ca 1 150 kvm och är obebyggd. Köpesumma 180 000 kr. 
Köparen står för avstyckningskostnaderna och avser att uppföra ett enfamiljsbostadshus. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen  
 
1. beslutar att godkänna köpekontraktet gällande försäljning av del av fastigheten 
Kumla Kumla 12:1, 
 
2. budgeterar en inkomst i investeringsbudgeten för kommunstyrelsen om  
180 000 kr för ovanstående fastighetsförsäljning. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen  
 
1. beslutar att godkänna köpekontraktet gällande försäljning av del av fastigheten 
Kumla Kumla 12:1, 
 
2. budgeterar en inkomst i investeringsbudgeten för kommunstyrelsen om  
180 000 kr för ovanstående fastighetsförsäljning. 



23 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2010-06-02 § 112 Dnr KS 2010/393 

Tillsättande av ställföreträdande chef för socialförvaltningen 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen ansvarar för den samlade personalpolitiken för anställda i Kumla 
kommun. I kommunstyrelsens uppdrag ingår bland annat att tillsätta förvaltningschefer 
och ställföreträdande för dessa.  
 
Vidare föreslås kommunstyrelsen att till protokollet skriva in att ställföreträdande chefer 
i Kumla kommun genom detta och tidigare beslut är: 
 
Förvaltningschef/chef  Ställföreträdande 
Kommundirektör              Personalchef 
Annika Hallberg              Ulla Lundholm 
 
Teknisk chef               Planeringsingenjör  
Per Halldin               Bertil Ringqvist  
 
Kommunfastighetschef  Fastighetsingenjör 
Jan Öholm               Paula Spång 
 
Vik kultur och fritidschef  Avdelningschef 
Edit Ugrai               Gertrud Åstrand 
 
Barn- och utbildningschef  Områdeschef 
Leif Lindström               Rolf Östman 
 
Socialchef                MAR 
Catarina Carlsson               Margit Gehrke Flyckt  
 
Miljö och byggnadschef  Arkitekt 
Kurt Larsson               Per Flodström 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen utser Margit Gehrke Flyckt till ställföreträdande socialchef. Margit 
Gehrke Flyckt får ett förlängt tidsbegränsat uppdrag från och med 30 juni 2010 till och 
med 30 juni 2011. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag. 
 
 



24 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen                         2010-06-02              § 112       Dnr KS 2010/393         
forts. 
Tillsättande av ställföreträdande chef för socialförvaltningen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen utser Margit Gehrke Flyckt till ställföreträdande socialchef. Margit 
Gehrke Flyckt får ett förlängt tidsbegränsat uppdrag från och med 30 juni 2010 till och 
med 30 juni 2011. 



25 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2010-06-02 § 113 Dnr KS 2010/97 

Motion - implementering av LCC, livscykelkostnader 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige remitterade den 26 januari 2010 ett medborgarförslag om 
implementering av livscykelkostnader (LCC) till kommunstyrelsen. 
 
Kommundirektör Annika Hallberg och tekniska kontoret har av kommunstyrelsens 
arbetsutskott, den 2 februari 2010, § 24, fått i uppdrag att lämna förslag till yttrande. 
 
Kommundirektör Annika Hallberg och teknisk chef Per Halldin har den 18 maj lämnat 
förslag till yttrande där det framgår att kommunen i sina prognoser väger in vissa av de 
komponenter som LCC-beräkningarna består av, men att LCC-modellen inte tillämpas i 
sin helhet. För att klarlägga i vilken utsträckning en strikt tillämpning av LCC är att 
föredra ska kommunen bredda sin kunskap om LCC-verktyget.  

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige 
 
1. antar yttrandet, 
2. beslutar att motionen därmed är besvarad. 

Arbetsutskottets behandling 
Maria Haglund (M) yrkar på att det i yttrandet justeras så att det framgår "att en 
återrapportering ska ske senast den 31 december 2010". 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunfullmäktige 
 
1. antar yttrandet med justeringen "att en återrapportering ska ske senast den 31 
december 2010", 
2. beslutar att motionen därmed är besvarad. 

Kommunstyrelsens förslag 
Enligt arbetsutskottets förslag. 



26 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2010-06-02 § 114 Dnr KS 2010/409 

Köp av fastigheten Kumla Urmakaren 23 

Ärendebeskrivning 
Köpekontrakt har upprättats där Kumla kommun köper fastigheten Kumla Urmakaren 
23. Fastighetens areal utgör 876 kvm och är bebyggd med en 1 ½-plansvilla, adress 
Kyrkogatan 11. Köpesumma 1 250 000 kr. 
 
Fastigheten är belägen intill centrum och är lämplig som framtida exploateringsområde 
och utvecklingen av centrum.  

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige 
 
1. godkänner köpekontraktet gällande köp av fastigheten Kumla Urmakaren 23, 
 
2. anslår i investeringsbudgeten för kommunfullmäktige 1 250 000 kr för ovanstående 
fastighetsköp. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag. 

Kommunstyrelsens förslag 
Enligt arbetsutskottets förslag. 



27 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2010-06-02 § 115 Dnr KS 2010/407 
Uppföljning av beslut angående samåkningsparkering/ar och 
parkeringshus 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade, den 20 april 2009, § 89, att låta utreda förslag som den 
14 februari 2008 lades fram av Mats Gunnarsson (MP) i motion om kommunala 
samåkningsparkeringar. I motionen föreslog Mats Gunnarsson (MP) att fullmäktige 
skulle besluta följande: 
 
1. Analysera lämpliga knutpunkter som till exempel Hardemo nära Statoilmacken, 
Ekeby och andra platser där vägar möts. Upprätta parkeringar med motorvärmaruttag 
som endast är aktiva vid minusgrader men som förbereds för framtida utveckling för 
laddning av elfordon. 
  
2. Om möjligt utrusta dessa parkeringar med enklare tak vilket ökar komfort och 
trafiksäkerhet. 
 
3. Undersök möjligheten att bygga ett enklare parkeringshus mitt emot hotellet bredvid 
järnvägsstationen. 
 
Av utredningen framgår att en kommunal pendlarparkering har ställts i ordning vid 
Gamla vägen, nära cirkulationsplatsen vid Skogstorpsskolan (Vägtorget). Parkeringen 
rymmer ca 12-13 platser. Vid en hög nyttjandegrad bör undersökas om behov finns av 
ytterligare samåkningsparkering/ar.  

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige  
 
1. ger tekniska kontoret i uppdrag att återkommande marknadsföra pendlarparkeringen 
vid Gamla Vägen, nära Vägtorget,  
 
2. ger tekniska kontoret i uppdrag att undersöka pendlarparkeringens nyttjandegrad, 
 
3. låter frågan om parkeringshus avgöras i samband med den fortsatta 
centrumplaneringen. 

Arbetsutskottets behandling 
Annica Eriksson (S) yrkar på att  
 
Kommunfullmäktige  
 
1. ger tekniska kontoret i uppdrag att återkommande marknadsföra pendlarparkeringar,  



28 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen                         2010-06-02               § 115         Dnr KS 2010/407     
forts. 
Uppföljning av beslut angående samåkningsparkering/ar och 
parkeringshus 
 
2. ger tekniska kontoret i uppdrag att undersöka strategiska platser för 
pendlarparkeringar såväl befintliga som nya, 
 
3. låter frågan om parkeringshus avgöras i samband med den fortsatta 
centrumplaneringen. 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunfullmäktige  
 
1. ger tekniska kontoret i uppdrag att återkommande marknadsföra pendlarparkeringar,  
 
2. ger tekniska kontoret i uppdrag att undersöka strategiska platser för 
pendlarparkeringar såväl befintliga som nya, 
 
3. låter frågan om parkeringshus avgöras i samband med den fortsatta 
centrumplaneringen. 

Kommunstyrelsens förslag 
Enligt arbetsutskottets förslag. 



29 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2010-06-02 § 116 Dnr KS 2010/416 

Gränsvärde direktupphandling 

Ärendebeskrivning 
Idag har Kumla kommun en gräns för direktupphandling på max 5 Basbelopp 
beträffande varor och tjänster. 
 
Regeringen kommer i proposition till den 15/7 2010 att föreslå fast gräns för 
direktupphandling för varor, tjänster och entreprenader. Värdet ska motsvara 15 % av 
tröskelvärdet i Lagen om offentlig upphandling, LOU(SFS 2007:1091). Idag är 
tröskelvärdet 1 919 771 kronor, vilket innebär att gränsvärdet för direktupphandling blir 
287 965 kronor.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen justerar gränsvärdet för direktupphandling till högst 15 % av 
tröskelvärdena i LOU och LUF, med start 2010-07-15 under förutsättning att 
propositionen går igenom i riksdagen. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen justerar gränsvärdet för direktupphandling till högst 15 % av 
tröskelvärdena i LOU och LUF, med start 2010-07-15 under förutsättning att 
propositionen går igenom i riksdagen. 



30 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2010-06-02 § 117 Dnr KS 2010/176 
Utdelning ur ungdomsstipendiet Procordia/Kumla kommun 
2010 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har att besluta om utdelning av ungdomsstipendiet Procordia Kumla 
kommun efter förslag från Kulturpriskommittén och representant från Procordia. 
Stipendiet ska enligt förslag utdelas under 2010 och 2011. Stipendiesumman är 40 000 
kr/år, varav 20 000 kr från Kumla Kommun och 20 000 kr från Procordia.  

Arbetsutskottets förslag 
Kommunstyrelsen beslutar enligt kulturpriskommitténs förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt kulturpriskommitténs förslag. 



31 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2010-06-02 § 118 Dnr KS 2010/386 

Tillförordnad förvaltningschef 

Ärendebeskrivning 
Leif Lindströms förordnande som barn- och utbildningschef går ut den 30 juni 2010. 
 
I väntan på rekrytering av en ny barn- och utbildningschef föreslår kommundirektör 
Annika Hallberg i en skrivelse daterad 25 maj att ställföreträdande barn- och 
utbildningschef Rolf Östman vikarierar under tiden, 1 juni - 30 september år 2010, 
rekrytering sker. 
 
Kommunstyrelsen ansvarar för den samlade personalpolitiken för anställda i Kumla 
kommun. I kommunstyrelsens uppdrag ingår bland annat att tillsätta förvaltningschefer 
och ställföreträdande för dessa.  
 
Vidare föreslås kommunstyrelsen att till protokollet skriva in att 
ställföreträdande/tillförordnade chefer i Kumla kommun genom detta och tidigare beslut 
är: 
 
Förvaltningschef/chef  Ställföreträdande 
Kommundirektör               Personalchef 
Annika Hallberg               Ulla Lundholm 
 
Teknisk chef                Planeringsingenjör  
Per Halldin                Bertil Ringqvist  
 
Kommunfastighetschef   Fastighetsingenjör 
Jan Öholm                Paula Spång 
 
Tf. kultur och fritidschef   Avdelningschef 
Edit Ugrai (15/3-31/10)   Gertrud Åstrand 
 
Tf. barn- och utbildningschef 
Rolf Östman 
 
Socialchef                MAR 
Catarina Carlsson               Margit Gehrke Flyckt  
 
Miljö och byggnadschef   Arkitekt 
Kurt Larsson                Per Flodström 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen                         2010-06-02               § 118          Dnr KS 2010/386    
forts. 
Tillförordnad förvaltningschef 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunstyrelsen beslutar att Rolf Östman vikarierar som barn- utbildningschef under 
tiden, 1 juni - 30 september år 2010 i väntan på rekrytering av ny barn- och 
utbildningschef. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Rolf Östman vikarierar som barn- utbildningschef under 
tiden, 1 juni - 30 september år 2010 i väntan på rekrytering av ny barn- och 
utbildningschef. 



33 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2010-06-02 § 119 Dnr KS 2010/434 

Allmänna lokala föreskrifter för Kumla kommun 

Ärendebeskrivning 
Beslut från Länsstyrelsen som beslutar, med stöd av 3 kap 13 § andra stycket 
ordningslagen (1963:617), att upphäva Kumla kommuns fullmäktiges beslut 2010-04-
19 § 56 om allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kumla kommun. 
 
Ärendet bordlades på arbetsutskottets sammanträde den 18 maj. 
 
Den 25 maj gav arbetsutskottet kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram ett ändrat 
förslag till allmänna ordningsföreskrifter för Kumla kommun. 
 
Den 31 maj lämnade kommunledningskontoret reviderat förslag av lokala allmänna 
ordningsföreskrifter för Kumla kommun. 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunfullmäktige antar det reviderade förslag av lokala allmänna 
ordningsföreskrifter för Kumla kommun. 

Kommunstyrelsens behandling 
Yrkande 
Jan Engman (C) yrkar att listan kompletteras med Ekebyvallen. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige antar det reviderade förslag av lokala allmänna 
ordningsföreskrifter för Kumla kommun med Jan Engmans (C) tilläggsyrkande. 



34 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2010-06-02 § 120 Dnr KS 2010/351 

Nämndernas månadsrapporter till kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen, miljö- och byggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, barn- och 
utbildningsnämnden och socialnämnden har inkommit med rapport till 
kommunstyrelsen avseende utfall på drift- och investeringsbudgeten. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen 
 
1. lägger månadsrapporterna till handlingarna,  
 
2. ger nämnderna i uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder för att komma i balans,  
 
3. till protokollet anteckna att nämnderna har givits lönekompensation då budgeten för 
sociala avgifter inte har justerats nedåt trots att staten har sänkt avgiftsnivån. 



35 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2010-06-02 § 121 Dnr  

Anmälan av arbetsutskottets och gymnasieutskottets protokoll 

Ärendebeskrivning 
Anmälan av beslut genom protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 27 april 
och 4 maj och gymnasieutskottet 26 april och 17 maj. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen lägger protokollen till handlingarna. 

 


