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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2009-12-02 § 254 Dnr KS 2009/563 
Förslag till yttrande över medborgarförslag - renovering av 
Backarnas lekplats 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har remitterat ett medborgarförslag om att Backarnas lekplats är i 
behov av renovering.  
 
Asfalten är helt eller delvis borta och vid regn samlas vattnet i pölar. Förutom 
renovering av de befintliga lekredskapen önskar man att lekplatsen kompletteras med en 
sandlåda. Kultur- och fritidsnämnden har fått i uppdrag att yttra sig. 
 
I ett yttrande från Kultur- och fritidsnämnden den 22 september 2009 framgår det att 
nämnden är medveten om att lekparken är i behov av förbättring. Samtliga kommunala 
lekplatser har genomgått en besiktning under sommaren 2009.  
 
Under hösten planerar parkavdelningen att i första hand åtgärda de brister som kan vara 
farliga. På längre sikt kommer man att upprätta en plan där samtliga lekplatser bedöms 
utifrån sitt lekvärde och hur mycket de används. Syftet är att få en bild av vilka 
lekplatser som kan utvecklas och vilka som bör läggas ner. 
 
Ärendet återremitteras av arbetsutskotten den 27 oktober 2009, §419, till Kultur- och 
fritidsnämnden som fick i uppdrag att förtydliga yttrandet.  
 
Kultur- och fritidsnämnden antog nytt yttrande den 12 november 2009, § 71. 

Kultur- och fritidsnämndens förslag 

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

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens förslag 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
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Kommunstyrelsen 2009-12-02 § 255 Dnr KS 2009/700 
Överenskommelse om fastighetsreglering avseende del av 
Kumla 12:3 

Ärendebeskrivning 
Överenskommelse om fastighetsreglering har tecknats mellan Kumla kommun och 
Kumla Fastigheter AB, där del av Kumla 12:3 regleras till Kumla Fastigheter AB:s 
industrifastighet Södra Via 2:18. 

Förvaltningens förslag 

Kommunstyrelsen 
 
1. godkänner överenskommelse om fastighetsreglering, 
2. i investeringsbudgeten för kommunstyrelsen budgetera en inkomst om 146 400 
kronor. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen 
 
1. godkänner överenskommelse om fastighetsreglering, 
2. i investeringsbudgeten för kommunstyrelsen budgetera en inkomst om 146 400 
kronor. 
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Kommunstyrelsen 2009-12-02 § 256 Dnr KS 2009/704 

Försäljning av del av Axeln 4 samt fastighetsreglering 

Ärendebeskrivning 
Köpekontrakt har upprättats där Kumla kommun säljer del av fastigheten Axeln 4 till 
Kumla Fastigheter AB, köpesumma 372 500 kronor. Samtidigt har en överenskommelse 
om fastighetsreglering gjorts med ovanstående avseende del av Axeln 4 samt del av 
Kumla 12:3. 

Förvaltningens förslag 

Kommunstyrelsen 
 
1. godkänner köpekontrakt avseende Axeln 4, 
2. godkänner överenskommelsen om fastighetsreglering, 
3. i investeringsbudgeten för kommunstyrelsen budgetera en inkomst om 372 500 
kronor respektive 63 000 kronor. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen 
 
1. godkänner köpekontrakt avseende Axeln 4, 
2. godkänner överenskommelsen om fastighetsreglering, 
3. i investeringsbudgeten för kommunstyrelsen budgetera en inkomst om 372 500 
kronor respektive 63 000 kronor. 
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Kommunstyrelsen 2009-12-02 § 257 Dnr KS 2009/583 

Marknadsföringsplan gymnasieskolan 2010 

Ärendebeskrivning 
Marknadsföringsplan JN-gymnasiet inför läsåret 2010. 
 
Gymnasieutskottet återremitterade ärendet den 31 augusti 2009, § 45. 
 
Den 28 september 2009, § 52 presenterade Rolf Östman, gymnasiechef i samarbete med 
reklambyrån NPP förslag till marknadsplan för JN-gymnasiet inför läsåret 2010. 

Gymnasieutskottets förslag 
Kommunstyrelsen antar förslagen marknadsföringsplan inför läsåret 20010 för JN-
gymnasieskola. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar förslagen marknadsföringsplan inför läsåret 20010 för JN-
gymnasieskola. 
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Kommunstyrelsen 2009-12-02 § 258 Dnr KS 2009/788 

Ny lagstiftning om receptfria läkemedel 

Ärendebeskrivning 
1 november 2009 har en ny lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel 
trätt i kraft. Samtidigt har lagen (2007:1455) om detaljhandel med nikotinläkemedel 
upphävts. Nikotinläkemedel regleras efter beslutet i den nya lagen och inryms i 
begreppet vissa receptfria läkemedel.  

Förvaltningens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen ska ansvara för tillsynen enligt lagen 
(2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens förslag 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
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Kommunstyrelsen 2009-12-02 § 259 Dnr KS 2009/738 

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel 

Ärendebeskrivning 
Taxa för offentlig kontroll av livsmedel antogs av kommunfullmäktige år 2006. Taxan 
justerades av kommunfullmäktige den 17 december 2007, § 162. Med anledning av 
ändringar i lagstiftningen behöver Kumla kommuns taxa för offentlig kontroll av 
livsmedel ses över. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 27 oktober 2009, § 75 att föreslå att 
kommunfullmäktige antar förändrad taxa för offentlig kontroll av livsmedel. 

Förvaltningens förslag 
Kommunfullmäktige antar taxa för offentlig kontroll av livsmedel. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens förslag 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
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Kommunstyrelsen 2009-12-02 § 260 Dnr KS 2009/839 
Avtal - förlängning av avtal om ersättning för tillhandahålla 
samlingslokaler mellan för. Folkets Hus och Kumla kommun 

Ärendebeskrivning 
Mellan föreningen Folkets Hus i Kumla och Kumla kommun har träffats avtal om 
ersättning till Folkets Hus för att tillhandahålla allmänna samlingslokaler. 

Förvaltningens förslag 
Kommunstyrelsen godkänner avtalet mellan Folkets Hus föreningen och Kumla 
kommun. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner avtalet mellan Folkets Hus föreningen och Kumla 
kommun. 
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Kommunstyrelsen 2009-12-02 § 261 Dnr KS 2009/209 

Nämndernas månadsrapporter till kommunstyrelsen 

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

Förvaltningens förslag 

Kommunstyrelsen lägger månadsrapporterna till handlingarna. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen lägger månadsrapporterna till handlingarna. 
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Kommunstyrelsen 2009-12-02 § 262 Dnr  

Anmälan av arbetsutskottets och gymnasieutskottets protokoll 

Ärendebeskrivning 
Anmälan av beslut genom protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den  
27 oktober, 3 och 17 november samt gymnasieutskottet den 2 november. 

Förvaltningens förslag 
Kommunstyrelsens lägger protokollen till handlingarna. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens lägger protokollen till handlingarna. 

 


