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Kommunstyrelsen 2007-12-05 

  

  
   

 Ks § 170  

   

 
Anmälan av arbetsutskottets protokoll 

Ärendebeskrivning Anmäles beslut genom protokoll från kommunstyrelsens arbetsut-
skott den 30 oktober, samt från den 13 och 20 november 2007. 

____ 
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Kommunstyrelsen 2007-12-05 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-11-20 

  
   

 Ks § 171  

 Au § 366 Dnr 222/2007.811 

 
Medborgarförslag om information via högtalaranläggning vid 
Djupadalsbadet 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 18 juni 2007, § 95, ett 
medborgarförslag om information till Djupadalsbadets gäster via en 
högtalaranläggning. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 21 augusti 2007, 
§ 245, att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att lämna förslag 
till yttrande. 

Utredningssekreterare Carita Ehrstedt har den 3 oktober 2007 
inkommit med förslag till yttrande.  

Av yttrandet framgår att Djupadalsbadet till stor del sköts av vikarier 
och sommarjobbare som kan ha svårt att kombinera sin huvudsakliga 
arbetsuppgift, att sköta övervakningen av bassängerna, med att hålla 
sig uppdaterad om sevärdheter och vad som händer i Kumla. 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 11 oktober 2007, § 70, att 
föreslå kommunfullmäktige att anta yttrandet, med tillägget att 
Djupadalsbadet kompletteras med anslagstavlor med information om 
badanläggningen, aktuella evenemang med mera samt att 
medborgarförslaget därmed ska anses vara besvarat. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar yttrandet med tillägget att Djupadalsbadet 
kompletteras med anslagstavlor med information om badanlägg-
ningen, aktuella evenemang med mera. Medborgarförslaget är 
därmed besvarat. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
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Kommunstyrelsen 2007-12-05 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-11-20 

  
   

 Ks § 172  

 Au § 367 Dnr 221/2007.400 

 
Medborgarförslag om inhägnad mötesplats för hundar och 
hundägare 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 18 juni 2007, § 96, ett 
medborgarförslag om en inhägnad mötesplats för hundägare och 
hundar i Kumla kommun. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 21 augusti 2007, 
§ 246, att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att lämna förslag 
till yttrande. 

Utredningssekreterare Carita Ehrstedt har den 3 oktober 2007 
inkommit med förslag till yttrande.  

Av yttrandet framgår bland annat att den möjlighet för lek och träning 
som erbjuds är Kumla brukshundsklubbs område i Åbytorp där även 
de som inte är medlemmar är välkomna med sina hundar. 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 11 oktober 2007, § 71, att 
föreslå kommunfullmäktige att anta yttrandet och därmed avslå 
medborgarförslaget. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
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Kommunstyrelsen 2007-12-05 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-11-20 

  
   

 Ks § 173  

 Au § 368 Dnr 196/2007.829 

 
Medborgarförslag om mini-zoo vid Kumla sjöpark 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 18 juni 2007, § 93, ett 
medborgarförslag om inrättande av ett Kumla mini-zoo. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 21 augusti 2007, 
§ 243, att ge kultur och fritidsnämnden i uppdrag att lämna förslag till 
yttrande.  

Utredningssekreterare Carita Ehrstedt har den 3 oktober 2007 
inkommit med förslag till yttrande.  

Av yttrandet framgår bland annat att förslaget om ett mini-zoo har 
varit uppe för diskussion vid tidigare tillfällen men har ansetts för 
omfattande för att genomföras. 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 11 oktober 2007, § 69, att 
föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
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Kommunstyrelsen 2007-12-05 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-11-20 

  
   

 Ks § 174  

 Au § 369 Dnr 223/2007.811 

 
Medborgarförslag om aktiviteter vid Djupadalsbadet 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 18 juni 2007, § 94, ett 
medborgarförslag om utveckling av aktiviteter såsom en 
beachvolleybollbana och klätterställningar vid Djupadalsbadet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 21 augusti 2007, 
§ 244, att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att lämna förslag 
till yttrande. 

Utredningssekreterare Carita Ehrstedt har den 3 oktober 2007 
inkommit med förslag till yttrande.  

Av yttrandet framgår att möjligheten att skapa plats för lek och 
bollspel i anslutning till badanläggningen, ska ses över i samband 
med projektering av Kumla sjöpark samt att medborgarförslaget 
därmed ska anses besvarat. 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 11 oktober 2007, § 68, att 
föreslå kommunfullmäktige att anta yttrandet samt att 
medborgarförslaget därmed ska anses vara besvarat. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar yttrandet och medborgarförslaget är 
därmed besvarat. Möjligheten att skapa plats för lek och bollspel i 
anslutning till badanläggningen ska ses över i samband med 
projektering av Kumla sjöpark. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
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Kommunstyrelsen 2007-12-05 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-11-27 

  
   

 Ks § 175  

 Au § 376 Dnr 288/2007.600 

 
Förslag till skolplan 2008-2011 

Ärendebeskrivning Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 11 januari 2007, 
§ 12, att tillsätta en arbetsgrupp för att utarbeta en reviderad skolplan. 
Nuvarande skolplan antogs av kommunfullmäktige den 26 januari 
2004, § 5. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 14 november 2007,    
§ 120, att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till skolplan för 
perioden 2008-2011. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar förslag till skolplan för perioden 2008-
2011. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 

  

 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum 
  
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

8 

 
  

Kommunstyrelsen 2007-12-05 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-11-27 

  
   

 Ks § 176  

 Au § 377 Dnr 396/2007.440 

 
Taxa för verksamhet enligt strålskyddslagen 

Ärendebeskrivning Kommunen har enligt § 43 i strålskyddslagen och 16 a i strålskydds-
förordningen rätt att ta betalt för tillsyn av solarier som upplåts till 
allmänheten. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 23 oktober 2007, § 136, 
att godkänna förslag till taxa. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar förslag till taxa för verksamhet enligt 
strålskyddslagen.  

Taxan träder i kraft den 1 januari 2008. 
Kommunstyrelsen  
Förslag Dan-Åke Moberg (s) föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till 

taxa för verksamhet enligt strålskyddslagen med ändringen att andra 
meningen under 5 § lyder (förslag till ändring med kursiv stil) ”Taxan 
justeras årligen vid behov efter förändring av konsumentprisindex, 
med index i oktober 2007 som bas.” 

Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige antar förslag till taxa för verksamhet enligt 
strålskyddslagen med Mobergs förslag till ändring. 

Taxan träder i kraft den 1 januari 2008. 
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Kommunstyrelsen 2007-12-05 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-11-27 

  
   

 Ks § 177  

 Au § 378 Dnr 393/2007.480 

 
Taxa för verksamhet enligt djurskyddslagen 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige antog den 15 december 2003, § 83, Taxa för 
verksamhet enligt djurskyddslagen. 

I samband med att timavgiften för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område ses över finns anledning att justera taxan. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 23 oktober 2007, § 137, 
att godkänna förslag till taxa. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar förslag till taxa för verksamhet enligt 
djurskyddslagen. 

Taxan träder i kraft den 1 januari 2008. 

Kommunstyrelsen  
Förslag Dan-Åke Moberg (s) föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till 

taxa för verksamhet enligt djurskyddslagen med ändringen att den 
sista meningen under 9 § lyder (förslag till ändring med kursiv stil)  
”Taxan justeras årligen vid behov efter förändring av 
konsumentprisindex, med index i oktober 2007 som bas.” 

Åsa Häggström (v) föreslår att 2 § kompletteras med meningen 
”Avgift tas inte ut för tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig 
obefogat”. 

Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige antar förslag till taxa för verksamhet enligt 
djurskyddslagen med Mobergs och Häggströms förslag till ändringar. 

Taxan träder i kraft den 1 januari 2008. 
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Kommunstyrelsen 2007-12-05 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-11-27 

  
   

 Ks § 178  

 Au § 379 Dnr 394/2007.406 

 
Taxa för prövning och tillsyn inom Miljöbalkens område  

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige antog den 18 oktober 1999, § 68, Taxa för 
prövning och tillsyn inom Miljöbalkens område. 

Timavgiften har sedan dess varit oförändrad. Dessutom ändras 
bilagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
vid årsskiftet. Det finns därför ett behov av att se över taxan. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 23 oktober 2007, § 139, 
att godkänna förslag till taxa. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar förslag till taxa för prövning och tillsyn 
inom Miljöbalkens område. 

Taxan träder i kraft den 1 januari 2008. 
Kommunstyrelsen  

Förslag Dan-Åke Moberg (s) föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till 
taxa för prövning och tillsyn inom Miljöbalkens område med 
ändringen att första meningen under 4 § lyder (förslag till ändring 
med kursiv stil) ”Miljö- och byggnadsnämnden får för varje 
kalenderår (avgiftsår) vid behov besluta att höja de i denna taxa 
angivna fasta avgifterna och timavgifterna  med en procentsats som 
motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i 
konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1 oktober året 
före avgiftsåret.”  

Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige antar förslag till taxa för prövning och tillsyn 
inom Miljöbalkens område med Mobergs förslag till ändring. 

Taxan träder i kraft den 1 januari 2008. 
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Kommunstyrelsen 2007-12-05 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-11-27 

  
   

 Ks § 179  

 Au § 380 Dnr 395/2007.460 

 
Avgift för kontroll av livsmedel, foder och animaliska bipro-
dukter 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige antog den 18 december 2006, § 126, Taxa för 
kontroll av livsmedel, foder och animaliska biprodukter. 

I samband med att timavgiften för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område ses över finns anledning att justera taxan. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 23 oktober 2007, § 138, 
att godkänna förslag till taxa. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar förslag till taxa för kontroll av livsmedel, 
foder och animaliska biprodukter. 

Taxan träder i kraft den 1 januari 2008. 

Kommunstyrelsen  
Förslag Dan-Åke Moberg (s) föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till 

taxa för kontroll av livsmedel, foder och animaliska biprodukter med 
ändringen att första meningen under 4 § lyder (förslag till ändring 
med kursiv stil) ”Miljö- och byggnadsnämnden får för varje 
kalenderår (avgiftsår) vid behov besluta att höja i denna taxa angivna 
fastställd timtaxa (timavgift) med en procentsats som motsvarar de 
tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex) 
räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret.” 

Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige antar förslag till taxa för kontroll av livsmedel, 
foder och animaliska biprodukter med Mobergs förslag till ändring. 

Taxan träder i kraft den 1 januari 2008. 
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Kommunstyrelsen 2007-12-05 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-11-27 

  
   

 Ks § 180  

 Au § 381 Dnr 398/2007.362 

 
Renhållningstaxa  

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige antog den 15 november 2004, § 73, 
Renhållningstaxa i Kumla kommun. 

Verksamhetsanvarig vid Renhållningsverket, Anders Larsson, 
föreslår i skrivelse inkommen den 26 november 2007 att taxan 
kompletteras med en taxa för markbehållare. 

I syfte att minska antalet soprum och samtidigt minska antalet 
transporter byggs markbehållare i flera bostadsområden. Dessa 
behållare finns i storlekar från 800 – 5000 liter. Då det för närvarande 
inte finns någon taxa för hämtning av markbehållare bör 
renhållningstaxan kompletteras med en sådan. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar förslag till renhållningstaxa. 

Taxan träder i kraft den 1 januari 2008. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
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Kommunstyrelsen 2007-12-05 

  

  
   

   

 Ks § 181 Dnr 40/2007.041 

 
Nämndernas månadsrapporter till kommunstyrelsen 

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

Kommunstyrelsens beslut Månadsrapporterna läggs till handlingarna. 

_____ 
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Kommunstyrelsen 2007-12-05 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-11-27 

  
   

 Ks § 182  

 Au § 382 Dnr 397/2007.168 

 
Risk- och sårbarhetsanalys för Kumla kommun 

Ärendebeskrivning Kommunen är enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid skyldig att 
utföra risk- och sårbarhetsanalyser. En risk- och sårbarhetsanalys 
innebär att kommunen ska analysera vilka extraordinära händelser 
som kan inträffa i kommunen och hur dessa händelser kan påverka 
den egna verksamheten.  

Syftet med risk- och sårbarhetsanalyser är att minska sårbarheten i 
samhället och öka förmågan att hantera kriser. Målet är också att 
uppnå en helhetssyn på riskhantering: internt skydd, 
olycksförebyggande arbete och extraordinära händelser. 

Beredskapssamordnare Jonathan Rydén har den 22 november 2007 
inkommit med förslag till Risk- och sårbarhetsanalys för Kumla 
kommun.  

Arbetsutskottet Dan-Åke Moberg (s) föreslår att kommunstyrelsen antar Risk- och 
sårbarhetsanalys för Kumla kommun med tillägget att Frigoscandia 
ska omnämnas i avsnitt 15 Icke kommunal verksamhet. 

Torbjörn Ahlin (c) föreslår att flyget ska omnämnas i avsnitt 9.4 om 
Trafikrelaterade risker. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen antar Risk- och sårbarhetsanalys för Kumla 
kommun med Mobergs och Ahlins förslag till ändringar. Förslagen 
ska vara inarbetade i handlingen som skickas ut inför 
kommunstyrelsens sammanträde. 

Beredskapssamordnare Jonathan Rydén föredrar Risk- och 
sårbarhetsanalysen på kommunfullmäktiges sammanträde i januari. 

Kommunstyrelsen  
 Av Moberg och Ahlin föreslagna ändringar har inarbetats i förslaget. 
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Kommunstyrelsen 2007-12-05 

  

  
   

 Ks § 182, forts  

  Dnr 397/2007.168 

   

Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen antar Risk- och sårbarhetsanalys för Kumla 
kommun. 

Beredskapssamordnare Jonathan Rydén föredrar Risk- och 
sårbarhetsanalysen på kommunfullmäktiges sammanträde i januari. 

_____ 

  
  
  
  
Expediering Jonathan Rydén, för vidare expediering 
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Kommunstyrelsen 2007-12-05 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-11-27 

  
   

 Ks § 183  

 Au § 383 Dnr 65/2007.041 

 
Kommunstyrelsens internbudget för år 2008-2010 

Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har utarbetat förslag till internbudget för 
2008 och flerårsbudget 2009-2010 för kommunstyrelsens ansvarsom-
råde. 

Arbetsutskottet  

Förslag Dan-Åke Moberg (s) föreslår att kommunstyrelsen antar internbudget 
för 2008 och flerårsbudget 2009-2010 för kommunstyrelsens 
ansvarsområde. 

Torbjörn Ahlin (c) och Maria Haglund (m) tillstyrker Mobergs 
förslag samt vill lämna särskilt skriftligt yttrande till protokollet. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen antar internbudget för 2008 och flerårsbudget 
2009-2010 för kommunstyrelsens ansvarsområde. 

Arbetsutskottets beslut Ahlins och Haglunds skriftliga yttrande får bifogas protokollet. 

Kommunstyrelsen  

Förslag Dan-Åke Moberg (s) föreslår att kommunstyrelsen antar internbudget 
för 2008 och flerårsbudget 2009-2010 för kommunstyrelsens 
ansvarsområde. 

Linda Axäng (fp), Mats Gunnarsson (mp) och Raymonda Kourie (kd) 
tillstyrker Mobergs förslag samt ansluter sig till Torbjörn Ahlins (c) 
och Maria Haglunds (m) skriftliga yttrande som lades till 
arbetsutskottets protokoll. 

Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen antar internbudget för 2008 och flerårsbudget 
2009-2010 för kommunstyrelsens ansvarsområde. 

Linda Axäng (fp), Mats Gunnarsson (mp) och Raymonda Kourie (kd) 
ansluter sig till Torbjörn Ahlins (c) och Maria Haglunds (m) skriftliga 
yttrande som lades till arbetsutskottets protokoll. 

_____ 

  
  
  
Expediering Ekonomiavdelningen 
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Kommunstyrelsen 2007-12-05 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-11-20 

  
   

 Ks § 184  

 Au § 370 Dnr 382/2007.002 

 
Undertecknade av handlingar 

Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen beslutade den 21 augusti 2006, § 89, i ärende 
gällande undertecknande av handlingar. På grund av personalföränd-
ringar föreslår kommunledningskontoret att kommunstyrelsen 
beslutar 

att uppdra åt kommunalrådet Dan-Åke Moberg med kommunalrådet 
Annica Eriksson eller oppositionsrådet Maria Haglund som ersättare 
med kontrasignering av kommundirektör Annika Hallberg eller 
näringslivsansvarig Thage Arvidsson eller ekonomichef Johan 
Hultgren underteckna från kommunstyrelsen och dess utskott 
utgående skrivelser samt kontrakt, låne- och borgensförbindelser, 
fullmakter och andra liknande handlingar, 

dock att handlingar avseende placerig av likvida medel, lån och bor-
gen, som enligt delegationsordning för kommunstyrelsen beslutas av 
finanschefen med ekonomichefen som ersättare, undertecknas av 
finanschef Ronny Salomonsson med ekonomichef Johan Hultgren 
som ersättare, samt 

att uppdra åt näringslivsansvarig Thage Arvidsson med kommundi-
rektör Annika Hallberg som ersättare att underteckna köpebrev vid 
förvärv och försäljning av fastighet som beslutas av kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige. 

Beslutet föreslås gälla från och med den 6 december 2007. 

Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

_____ 
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Information – Liv och hälsa ung 

Ärendebeskrivning Enkätundersökningen ”Liv och hälsa ung” har under år 2007 
genomförts bland samtliga ungdomar i Örebro län i år sju och nio 
samt årskurs två på gymnasiet. 

Frågorna handlar bland annat om hälsa, skola, fritid och droger. 

Folkhälsopedagog Christina Lundin informerar vid sammanträdet. 

_____ 

 
 


