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2 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2010-09-08 § 125 Dnr KS 2010/554 

Avtal - SAKAB AB 

Ärendebeskrivning 
Avtal mellan Kumla kommun och SAKAB AB har träffats som avser en tidsbegränsad 
avsiktsförklaring rörande överförande av ansvar för sluttäckning av deponi inom 
fastigheten Kumla Kvarntorp 6:1 samt villkor för att förvärva mark med flera frågor. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen godkänner avtal med SAKAB AB. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner avtal med SAKAB AB. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2010-09-08 § 126 Dnr KS 2010/570 

Avtal - etablering av ridskoleverksamhet i Sickelsta, Kumla 

Ärendebeskrivning 
Kumla kommun har som ambition att uppföra ett nytt ridhus i kommunal regi samtidigt 
som man eftersträvar att verksamheten kan drivas av en fristående entreprenör.  
 
I avvaktan på ett kommande ridhus utformning och omfattning i stallar, ridhus m m har 
för en begränsad tid om tre år träffats ett avtal med en ridskola under bildande för att 
från och med innevarande höst kunna erbjuda ca 90 ridlektioner per vecka för i första 
hand elever i åldern 12 till 18 år.  
 
Verksamheten kommer att bedrivas i anslutning till befintligt stall och ridhus i 
Sickelsta. 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunstyrelsen  
 
1. godkänner avtal med Sickelsta Ryttarcenter u b (under bildande), 
 
2. uppdrar åt kultur- och fritidsnämnden att inom ramen för tillgängliga medel i  
    2010 års budget utge ersättning för innevarande år, 
 
3. remitterar ärendet till budgetberedningen för övriga år och dess finansiering varefter 
    fullmäktige i samband med fastställande av 2011 års budget godkänner avtalet i sin    
    helhet.  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen  
 
1. godkänner avtal med Sickelsta Ryttarcenter u b (under bildande), 
 
2. uppdrar åt kultur- och fritidsnämnden att inom ramen för tillgängliga medel i  
    2010 års budget utge ersättning för innevarande år, 
 
3. remitterar ärendet till budgetberedningen för övriga år och dess finansiering varefter 
    fullmäktige i samband med fastställande av 2011 års budget godkänner avtalet i sin 
    helhet.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2010-09-08 § 127 Dnr KS 2010/548 

Avtal - EON AB 

Ärendebeskrivning 
Avtal har träffats mellan Kumla kommun och EON AB avseende övertagande av Kumla 
kommuns fjärrvärmenät i Kvarntorps industriområde. I avtalet inkluderas samtidigt en 
utbyggnad av fjärrvärmenätet att omfatta merparten av fastigheterna i området och att 
produktion av värme sker via SAKAB:s anläggning i Norrtorp. 
 
Det utbyggda nätet skapar därigenom möjlighet att erbjuda ytterligare industritomter i 
området med möjlighet till fjärrvärme. 
Avtalet som omfattar nyinvesteringskostnader om 7 miljoner kronor innebär att en ny 
fjärrvärmeledning läggs från SAKAB:s anläggning i Norrtorp och ansluts mot befintligt 
nät. Samtidigt byggs nätet ut i Kvarntorps industriområde där ytterligare fem 
fastigheter, i ett första skede, ansluts till fjärrvärmenätet. 
 
Investeringen, sju miljoner kronor ska slutligt i sin helhet garanteras av Kumla 
kommun. 
 
Följande finansieringsförslag är utarbetat av tekniska kontoret. 
 
Nyanslutningsavgifter vilka debiteras Kumla Fastigheter                 1 098 000 kronor 
Uppräkning återbäring E-ON                                                             1 040 000  ”                                 
Reglering markpris SAKAB                                                               1 210 000  ” 
 
Justering av markpris i Kvarntorps industriområde från beräknat 
pris om 40 kronor per kvm till 55 kronor per kvm.                            4 500 000 ” 
 
Totalt beräknade inkomster                                                                7 848 000 kronor. 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet  
 
1. ger tekniska kontoret i uppdrag att omgående påbörja projekteringsarbeten och 
    grävningsarbeten m m för att möjliggöra att det om- och utbyggda fjärrvärmenätet 
    ska kunna tas i drift till kommande eldningssäsong, 
 
2. ger tekniska kontoret i uppdrag att samverka med John Norlander gymnasieskola.. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen                          2010-09-08              § 127            Dnr KS 2010/548 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen 
 
1. godkänner avtal med EON AB, 
 
2. remitterar ärendet till budgetberedningen för att hantera finansieringsfrågorna under 
    åren 2010 och 2011. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen 
 
1. godkänner avtal med EON AB, 
 
2. remitterar ärendet till budgetberedningen för att hantera finansieringsfrågorna under 
    åren 2010 och 2011. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2010-09-08 § 128 Dnr KS 2010/443 

Medborgarförslag - mat i skolan Kumlaby 

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har den 27 maj 2010 lämnats om bättre mat på Kumlaby skola. 
Kommunfullmäktige beslutade den 14 juni 2010, § 81, att remittera medborgarförslaget 
till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Efter uppdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott har tekniska kontoret den 13 augusti 
lämnat förslag till yttrande där det framgår att kommunen tycker att det är viktigt att 
från eleverna få synpunkter på vad de anser är bra och dåligt. Alla elever som känner att 
de vill påverka val av maträtter och matmiljön kan vända sig till skolans matråd. De 
synpunkter som där tas upp ser kommunen sedan till att försöka väga in när matsedel 
och matmiljö utformas.  

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige 
 
1. antar yttrandet, 
 
2. beslutar att medborgarförslaget därmed är besvarat. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag. 

Kommunstyrelsens förslag 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2010-09-08 § 129 Dnr KS 2010/442 
Medborgarförslag - bättre cykelväg vid Romarbäckens skola 
och bättre väg på Kapellgatan 

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har den 27 maj 2010 lämnats om att förbättra cykelvägen vid 
Romarbäckens skola, då asfalten är ojämn, samt om att förbättra vägen på Kapellgatan 
då det är hål i vägen. 
 
Efter uppdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott har tekniska kontoret den 17 augusti 
lämnat förslag till yttrande där det framgår att cykelvägen bitvis är obekväm att cykla på 
men att den inte är i ett sådant skick att en ombyggnad av den behöver göras nu. 
Kommunen ska dock följa upp hur standarden på cykelvägen utvecklas och måste, om 
den försämras, på sikt överväga en ombyggnad.  
 
Kapellgatan däremot kommer att byggas om nu, med start under slutet av augusti/början 
av september i år.  

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige 
 
1. antar yttrandet, 
 
2. beslutar att medborgarförslaget därmed är besvarat. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag. 

Kommunstyrelsens förslag 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2010-09-08 § 130 Dnr KS 2010/580 

Delårsrapport för Kumla kommun och helårsprognos 

Ärendebeskrivning 
Enligt den kommunala redovisningslagen ska kommuner och landsting minst en gång 
under räkenskapsåret upprätta en delårsrapport för verksamheten från årets början. 
Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av 
räkenskapsåret. Kumla kommun har valt att sammanställa delårsrapporten per den 31 
juli. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten och helårsprognos. 

Kommunstyrelsens behandling 
Yrkanden 
Maria Haglund (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag samt tilläggsyrkar att en 
grupp med representanter från alla partier i kommunstyrelsen tillsätts för att föra en 
förutsättningslös diskussion om kommunens ekonomi. 
 
Lennart Eriksson (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 
godkänna delårsrapporten och helårsprognos. 
 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Maria Haglunds (M) tilläggsyrkande och finner att 
kommunstyrelsen avslår yrkandet. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten och helårsprognos. 
 
Reservation 
Maria Haglund (M), Mats Hellgren (M), Torbjörn Ahlin (C), Linda Axäng (FP) och  
Per Holm (KD) reserverar sig till förmån för Maria Haglunds (M) tilläggsyrkande. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2010-09-08 § 131 Dnr KS 2010/627 

Delårsrapport VA-verksamheten 

Ärendebeskrivning 
Tekniska kontoret har överlämnat en delårsrapport per den 31 juli för VA-
verksamheten. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner delårsrapporten för VA-verksamheten. 

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

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2010-09-08 § 132 Dnr KS 2010/503 

Tillsättande av tjänst som barn- och utbildningschef 

Ärendebeskrivning 
Ny barn- och utbildningschef har rekryterats då den tidigare barn- och 
utbildningschefens förordnande avslutades 30 juni 2010. Rekrytering har skett under 
maj-juni via rekryteringsföretag som har gjort en första gallring av de sökande. Det var 
totalt 14 stycken som sökte tjänsten.  
 
En rekryteringsgrupp har intervjuat, tagit referenser och gått igenom det 
rekryteringsmaterial som fanns kring de sökande. Gruppen har därefter träffat tre 
stycken sökande för en första intervju och vid det sista intervju tillfället var det två 
sökande kvar.  
 
Kommundirektören har i en skrivelse daterad den 27 juli lämnat rapport från 
rekryteringsgruppens arbete. I skrivelsen framgår att de förordar Mait Walderlo som ny 
barn- och utbildningschef. Mait arbetar för närvarande som gymnasiechef i Norrköpings 
kommun. Vidare framgår att kommundirektören har förhandlat om tillsättningen enligt 
11 § MBL med de fackliga företrädarna, vilket resulterade i att Kommunal och 
Skolledarförbundet inte har något att erinra. SKTF, Vårdförbundet, Svenska 
psykologförbundet och SSR förordar Birgitta Åberg Lärarförbundet förutsätter att nya 
chefen för barn- och utbildningsförvaltningen ges det mandat, det förtroende och de 
resurser som krävs för att skapa goda förutsättningar för utveckling av alla 
förvaltningens verksamheter. Med detta som grund litar de på att arbetsgivaren valt en 
person med de kvalitéer som krävs för att leda förvaltningens olika verksamheter 
framåt. LR har utefter referenstagning inte funnit att någon av de intervjuade 
kandidaterna är lämplig för tjänsten och förordar därför att ny rekrytering påbörjas. I det 
fall arbetsgivaren väljer att erbjuda Mait Walderlo tjänsten förutsätter LR att hon 
tilldelas resurser och handlingsutrymme som krävs för att kunna fullfölja uppdraget. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen förordnar Mait Walderlo som barn- och utbildningschef med tillträde 
enligt överenskommelse. 

Arbetsutskottets behandling 
Yrkande 
Per Holm (KD) yrkar att tjänsten som barn- och utbildningschef erbjuds Birgitta Åberg. 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet beslutar enligt 
förslag. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen                         2010-09-08             § 132           Dnr KS 2010/503 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen förordnar Mait Walderlo som barn- och utbildningschef med tillträde 
enligt överenskommelse. 
 
Reservation 
Per Holm (KD) och Maria Haglund (M) reserverar sig till förmån för Per Holms (KD) 
yrkande. 

Kommunstyrelsens behandling 
Yrkanden 
Lennart Eriksson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  
 
Per Holm (KD) yrkar att tjänsten som barn- och utbildningschef erbjuds Birgitta Åberg. 
 
Lennart Eriksson (S) yrkar att till protokollet få bifoga ett särskilt yttrande.  
 
Propositionsordning  
Ordförande ställer proposition på yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt arbetsutskottets förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förordnar Mait Walderlo som barn- och utbildningschef med tillträde 
enligt överenskommelse. 
 
Reservation 
Per Holm (KD), Maria Haglund (M), Mats Hellgren (M), Linda Axäng (FP) och 
Torbjörn Ahlin (C) reserverar sig till förmån för Per Holms (KD) yrkande. 
 
Särskilt yttrande 
Särskilt yttrande från Lennart Eriksson med instämmande från Elisabeth Berglund (V) 
bifogas. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2010-09-08 § 133 Dnr KS 2010/478 
Organisationsändring - Gymnasieskolan och 
vuxenutbildningens organisation från och med 1 januari 2011 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade på sammanträdet den 25 februari 2008 § 19 att inrätta ett 
gymnasieutskott, organiserad under kommunstyrelsen bestående av fem ledamöter och 
fem ersättare med Björn Eriksson (S) som ordförande. Motivet för att lägga 
gymnasieskolan under kommunstyrelsen var att det under ett uppbyggnadsskede skulle 
behövas en smidig organisation som lätt kunde samlas till möten med kort varsel.  
Beslutet gällande gymnasieskolan och vuxenutbildningens organisation togs i samband 
med att gymnasieutskottet inrättades och gäller som längst till och med år 2010. 
 
Inför en ny mandatperiod föreslår kommundirektör Annika Hallberg tillsammans med 
kommunstyrelsens ordförande i en skrivelse daterad 27 juli att en gymnasienämnd 
inrättas från och med 1 januari 2011 och att gymnasienämndens förvaltning blir barn- 
och utbildningsförvaltningen. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige 
 
1. inrättar en gymnasienämnd från och med den 1 januari 2011, 
 
2. beslutar att gymnasienämnden ska bestå av sju ledamöter och sju ersättare samt ett  
    arbetsutskott med tre ledamöter och tre ersättare, 
 
3. beslutar att gymnasienämndens förvaltning är barn- och utbildningsförvaltningen, 
 
4. ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag till reglemente för 
    gymnasienämnden och dess arbetsutskott samt i övriga föreslå eventuella nödvändiga 
    justeringar i andra reglementen.  

Arbetsutskottets behandling 
Yrkande 
Maria Haglund (M) yrkar att gymnasieskolan och vuxenutbildningen ska ligga under 
barn- och utbildningsnämnden. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet beslutar enligt 
förslag. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen                         2010-09-08             § 133           Dnr KS 2010/478     

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag. 
 
Reservation 
Maria Haglund (M) och Torbjörn Ahlin (C) reserverar sig till förmån för  
Maria Haglunds (M) yrkande. 

Kommunstyrelsens behandling 
Yrkande 
Maria Haglund (M) yrkar att gymnasieskolan och vuxenutbildningen ska ligga under 
barn- och utbildningsnämnden. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet beslutar enligt 
förslag. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige 
 
1. inrättar en gymnasienämnd från och med den 1 januari 2011, 
 
2. beslutar att gymnasienämnden ska bestå av sju ledamöter och sju ersättare samt ett  
    arbetsutskott med tre ledamöter och tre ersättare, 
 
3. beslutar att gymnasienämndens förvaltning är barn- och utbildningsförvaltningen, 
 
4. ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag till reglemente för 
    gymnasienämnden och dess arbetsutskott samt i övriga föreslå eventuella nödvändiga 
    justeringar i andra reglementen.  
 
Reservation 
Maria Haglund (M), Torbjörn Ahlin (C), Mats Hellgren (M), Linda Axäng (FP) och Per 
Holm (KD) reserverar sig till förmån för Maria Haglunds (M) yrkande. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2010-09-08 § 134 Dnr KS 2010/598 

Medfinansiering - projekt - Vad ska du bli? 

Ärendebeskrivning 
Ideella föreningen Communicare ansöker om medfinansiering på 110.000 kr och en 
ändamålsenlig lokal som Kumla kommun tillhandahåller till projektet "Vad ska du bli". 
Medfinansieringen är per år, projektet är planerat att starta 15 januari 2011 och pågå 
fram till sista december 2013. 
 
Syftet med projektet är att möjliggöra för ungdomar att hitta sitt "vill", utveckla sin 
drivkraft och genom denna få de nödvändiga erfarenheterna som krävs för att etablera 
sig på arbetsmarknaden. 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunstyrelsen bifaller ansökan från Communicare om en finansiering på  
110.000 kr/år samt en ändamålsenlig lokal under år 2011-2013. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen bifaller ansökan från Communicare om en finansiering på  
110.000 kr/år samt en ändamålsenlig lokal under år 2011-2013. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2010-09-08 § 135 Dnr KS 2010/431 
Förslag till definitioner på och användning av olika typer av 
styrdokument 

Ärendebeskrivning 
Genom åren har en mängd politiska beslut fattats i Kumla kommun med olika 
benämningar: visioner, taxor, strategier, riktlinjer, planer med mera. Totalt finns idag 
nästan 100 olika gällande styrdokument. Besluten har fattats av olika beslutande organ: 
kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller av någon nämnd. 
 
Det finns idag inget beslut eller praxis som talar om vilka benämningar på styrdokument 
Kumla kommun ska använda och vilken instans som ska besluta om dessa dokument. 
 
Utredargruppen har tagit fram förslag till definition, innehåll och beslutsnivå för dessa 
begrepp vilket gör att det blir lättare att förstå vilken typ av dokument det är och på 
vilken politisk nivå dokumentet har fattats beslut om.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen  
 
1. antar förslag till definition, innehåll och beslutsnivå för styrdokument i Kumla 
    kommun,  
 
2. beslutar att ge utredargruppen i uppdrag att se över redan befintliga styrdokument. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen  
 
1. antar förslag till definition, innehåll och beslutsnivå för styrdokument i Kumla 
    kommun,  
 
2. beslutar att ge utredargruppen i uppdrag att se över redan befintliga styrdokument. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2010-09-08 § 136 Dnr KS 2010/429 
Utvärdering - Program för barn som begått skadegörelse av 
kommunal egendom 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 10 mars 2009 att anta programmet för 
barn som begått skadegörelse av kommunal egendom (KS 2009/236). Den 6 maj 2009 
gjorde arbetsutskottet tillägget att programmet ska utvärderas efter ett år.  
 
Kommunjuristen överlämnade 21 maj utvärderingen där det framgår bland annat att 
efter att programmet varit igång i ett år, behöver kommunen vara aktiv så fort ett barn 
blir aktuellt för programmet och se till att programmet kommer igång så fort som 
möjligt. Troligen kommer viljan till att delta i programmet att öka ifall kommunen 
erbjuder programmet i ett tidigt skede, timmarna är avgörande för ifall man tackar ja 
eller nej och därför föreslås att regleringen av timmar ska vara kvar som tidigare.     

Arbetsutskottets förslag 
Kommunstyrelsen  
 
1. beslutar att arbetsgruppen avseende "program för barn som begått skadegörelse av     
    kommunal egendom" fortsätter sitt arbete, 
 
2. beslutar att gruppen utökas med en representant från barn- och utbildning, 
 
3. beslutar att gruppen utser en huvudansvarig/samordnare. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen  
 
1. beslutar att arbetsgruppen avseende "program för barn som begått skadegörelse av     
    kommunal egendom" fortsätter sitt arbete, 
 
2. beslutar att gruppen utökas med en representant från barn- och utbildning, 
 
3. beslutar att gruppen utser en huvudansvarig/samordnare. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2010-09-08 § 137 Dnr KS 2010/505 

Central bemanningsenhet i Kumla kommun 

Ärendebeskrivning 
I augusti 2009 inrättades en central bemanningsenhet i Kumla kommun. Verksamheten 
finns på prov fram till augusti 2010. Det beslutades att bemanningsenhetens arbete 
skulle utvärderas under våren 2010 för att därefter kunna ta ställning till om 
verksamheten ska permanentas i kommunen. 
 
Kommundirektör Annika Hallberg och personalchef Ulla Lundholm har den 2 juni 
överlämnat en utvärdering av bemanningsenheten, där det framgår att man i stort sett är 
nöjda men att det finns en del förbättringar som måste göras. 
Socialförvaltningen anser att det inte går att påverka vilka vikarier man vill ta in samt 
att IT-systemet är ineffektivt. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen 
 
1. beslutar att bemanningsenhetens verksamhet permanentas fr om hösten 2010, 
 
2. beslutar att samtliga förvaltningars vikarieanskaffning ska på sikt ske via 
    bemanningsenheten, 
 
3. införskaffar nytt IT-system, 
 
4. beslutar att en administrativ kostnad tas ut enligt alternativ 1/alternativ 2 (se under  
    rubrik "finansiering"). 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunstyrelsen 
 
1. beslutar att bemanningsenhetens verksamhet permanentas fr om hösten 2010, 
 
2. beslutar att samtliga förvaltningars vikarieanskaffning ska på sikt ske via 
    bemanningsenheten, 
 
3. beslutar att en administrativ kostnad tas ut enligt alternativ 1/alternativ 2 (se under  
    rubrik "finansiering"). 
 
Frågan om införskaffande av nytt IT-system ska tas upp i budgetberedningen. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen                        2010-09-08             § 137            Dnr KS 2010/505 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen 
 
1. beslutar att bemanningsenhetens verksamhet permanentas fr om hösten 2010, 
 
2. beslutar att samtliga förvaltningars vikarieanskaffning ska på sikt ske via 
    bemanningsenheten, 
 
3. beslutar att en administrativ kostnad tas ut enligt alternativ 1/alternativ 2 (se under  
    rubrik "finansiering"). 
 
Frågan om införskaffande av nytt IT-system ska tas upp i budgetberedningen. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2010-09-08 § 138 Dnr KS 2010/425 
Gemensam avgift i Sydnärke avseende kommunens kontroll av 
handel med vissa receptfria läkemedel 

Ärendebeskrivning 
Den 1 november 2009 har en ny lag om handel med vissa receptfria läkemedel trätt 
ikraft.  
Kommunfullmäktige beslutade i december 2009 att det är kommunstyrelsen som ska 
ansvara för tillsynen enligt lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel 
 
Den nya lagen gäller detaljhandel till konsument på andra försäljningsställen än apotek. 
Den som bedriver detaljhandel enligt den nya lagen ska betala en årlig avgift om 1 600 
kr per försäljningsställe till Läkemedelsverket.  
 
Kommunerna har enligt lagen i uppgift att utöva tillsyn av dessa försäljningsställen och 
har då möjlighet att också ta ut en tillsynsavgift. Denna tillsyn utövas gemensamt för 
hela Sydnärke genom alkoholhandläggaren som är placerad i Hallsberg kommun. För 
att förenkla hanteringen av dessa frågor har Sydnärkegruppen lämnat förslag till 
gemensamma riktlinjer och avgifter för denna tillsyn. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar Sydnärkegruppens förslag till riktlinjer och avgifter. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag. 

Kommunstyrelsens förslag 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2010-09-08 § 139 Dnr KS 2010/32 
Medborgarförslag - utskick av faktura via e-post av 
självavläsning för vatten 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige remitterade den 26 januari 2010, § 17, ett medborgarförslag, 
inlämnat den 8 januari 2010, till kommunstyrelsen gällande förslag om att skicka 
begäran om självavläsning med e-post till alla dem som har e-faktura. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog, den 2 februari 2010, § 26, till 
kommunledningskontoret i samarbete med tekniska kontoret att lämna förslag till 
yttrande. 
 
Kommundirektör Annika Hallberg och teknisk chef Per Halldin har den 11 juni 2010 
lämnat förslag till yttrande där det framgår att e-post innebär en osäkerhetsfaktor av den 
anledningen att e-postadresser, till skillnad mot postadresser, har en tendens att ändras. 
Det innebär att avläsningskorten i så fall inte når mottagaren.  
 
Vidare finns ingen koppling mellan begreppen ”e-post” eller ”e-faktura”.  
 
Blanketten för medborgarförslag på kommunens hemsida kommer att göras interaktiv, 
via e-legitimation eller bank-id, när de tekniska problem som hittills hindrat denna 
utveckling är lösta.  

Förslag till beslut 

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

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag. 

Kommunstyrelsens förslag 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
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Kommunstyrelsen 2010-09-08 § 140 Dnr KS 2010/307 
Medborgarförslag - om att anlägga Folkets Park vid Lugnet, 
Kvarntorp 

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har den 19 april 2010 lämnats om att anlägga Folkets Park vid 
Lugnet, Kvarntorp. 
 
Förslagsställaren skriver att Kvarntorpsområdet är en unik plats där det finns 
möjligheter till ett flertal aktiviteter. I förslaget står också att en folkpark inte bör 
byggas som en tillfällig anläggning utan permanent med tak över både dansbana och 
servering. 
 
Kommunfullmäktige remitterade den 19 april, § 60, medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav den 4 maj, § 157, kultur- och fritidsnämnden i 
uppdrag att lämna förslag till yttrande över medborgarförslaget. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har den 10 maj lämnat förslag till yttrande, av yttrandet 
framgår bland annat att kultur- och fritidsnämnden satsar i första hand på 
familjeevenemang samt på barn och ungdomars fritid genom fritidsgårdar, 
aktivitetsanläggningar och bidrag till föreningslivet. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige  
 
1. antar kultur- och fritidsnämndens yttrande, 
 
2. beslutar att medborgarförslaget därmed är besvarat. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag. 

Kommunstyrelsens förslag 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
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Kommunstyrelsen 2010-09-08 § 142 Dnr  

Kommunledningskontorets månadsrapport 

Ärendebeskrivning 
Kommunledningskontoret har inkommit med rapport till kommunstyrelsen avseende 
augusti månads utfall på drift- och investeringsbudgeten. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen lägger månadsrapporten till handlingarna. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen lägger månadsrapporten till handlingarna. 
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Kommunstyrelsen 2010-09-08 § 143 Dnr  

Anmälan av arbetsutskottets och gymnasieutskottets protokoll 

Ärendebeskrivning 
Anmälan av beslut genom protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 18, 25 
maj, 1, 8, 22 juni, 8 juli, 24, 31 augusti och gymnasieutskottet 22  juni. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen lägger protokollen till handlingarna. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen lägger protokollen till handlingarna. 

 


