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2 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2011-10-05 § 119 Dnr KS 2011/910 

Månadsrapporter för kommunstyrelsens verksamheter - 
september 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens verksamheter har inkommit med månadsrapport avseende 
september månads preliminära utfall på drift- och investeringsbudgeten. 
 
 
 

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 2011-10-05 § 120 Dnr KS 2011/874 

Nämndernas månadsrapporter - augusti 

Ärendebeskrivning 
Nämnderna har inkommit med rapport för augusti månad till kommunstyrelsen 
avseende utfall på drift- och investeringsbudgeten.  

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 2011-10-05 § 121 Dnr KS 2011/841 

Barnbokslut 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade i oktober 2001 att varje förvaltning ska göra ett årligt 
barnbokslut som sammanställs och redovisas till kommunstyrelsen.  
 
Syftet med redovisningen är att visa det kommunen genomfört under ett visst år som 
berör barn och ungdomar under 18 år. 
 
Respektive nämnd har behandlat och godkänt redovisningen för den egna nämnden. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har den beslutat godkänna redovisningen för 
kommunstyrelsens del. 
 
Kommunledningskontoret har därefter sammanställt en redovisning för samtliga 
nämnder. 
 
Ärendet behandlas på arbetsutskottets sammanträde den 4:e oktober. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen lägger redovisningen till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen lägger redovisningen till handlingarna. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2011-10-05 § 122 Dnr KS 2011/881 

Försäljning del av fastigheten Kumla norra Mos 1:2, Kumla 
Traktorservice AB 

Ärendebeskrivning 
Köpekontrakt har upprättats där Kumla kommun säljer del av fastigheten Kumla Norra 
Mos 1:2 till Kumla Traktorservice AB. Fastighetens areal utgör 14 380 kvm och är 
obebyggd. Köpesumman uppgår till 1 725 000 kr. Köparen står för 
avstyckningskostnaderna. 
  
Köpekontraktet gäller under förutsättning att det godkänns av kommunstyrelsen. 
 
Ärendet behandlas på arbetsutskottets sammanträde den 4:e oktober. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen 
1. godkänner köpekontraktet gällande försäljning av del av fastigheten Kumla Norra  
    Mos 1:2, 
 
2. i investeringsbudgeten för kommunstyrelsen budgeterar en inkomst om 1 725 000 kr  
    för ovanstående  fastighetsförsäljning. 
 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen 
1. godkänner köpekontraktet gällande försäljning av del av fastigheten Kumla Norra  
    Mos 1:2, 
 
2. i investeringsbudgeten för kommunstyrelsen budgeterar en inkomst om 1 725 000 kr  
    för ovanstående  fastighetsförsäljning. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2011-10-05 § 123 Dnr KS 2011/880 

Fastighetsförvärv Kumla Grodan 

Ärendebeskrivning 
Köpekontrakt har upprättats där Kumla kommun köper fastigheten Kumla Grodan 1. 
Fastighetens areal utgör 3 049 kvm och är bebyggd med ett bostadshus samt växthus, 
adressen är Fabriksgatan 45. Köpesumman uppgår till 975 000 kr. 
 
Fastigheten är belägen i Hagaområdet och är lämplig som framtida exploateringsområde 
för 3-4 småhustomter alternativt en mindre grupp par/kedjehus. I nuvarande detaljplan 
är fastigheten märkt som odlingsverksamhet och en ny detaljplan behöver upprättas 
innan småhustomter kan säljas. 
 
Köpekontraktet gäller under förutsättning att det godkänns av kommunstyrelsen.  
 
Ärendet behandlas på arbetsutskottets sammanträde den 4:e oktober. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen 
 
1. godkänner köpekontraktet gällande fastigheten Kumla Grodan 1, 
 
2. i investeringsbudgeten anslår 975 000 kr för ovanstående fastighetsförvärv. 
 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen 
 
1. godkänner köpekontraktet gällande fastigheten Kumla Grodan 1, 
 
2. i investeringsbudgeten anslår 975 000 kr för ovanstående fastighetsförvärv. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2011-10-05 § 124 Dnr KS 2011/903 

Kommunens risk- och sårbarhetsanalys (RSA) 

Ärendebeskrivning 
Kommunen ska under en ny mandatperiods första år anta en risk- och sårbarhetsanalys 
(RSA).  Denna ska senast månadsskiftet september - oktober lämnas till Länsstyrelsen. 
På grund av tidpunkten för Kommunstyrelsens sammanträde i september och oktober 
har Kumla kommun fått dispens av Länsstyrelsen att lämna sin risk- och 
sårbarhetsanalys efter Kommunstyrelsens sammanträde i oktober månad.  
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har infört nya föreskrifter för 
kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser. I föreskrifterna framgår vad 
risk- och sårbarhetsanalysen ska innehålla och hur den ska vara utformad. Bland annat 
ska kommunerna identifiera och värdera risker, sårbarheter samt kritiska beroenden 
inom kommunens geografiska område och genomföra en förmågebedömning utifrån en 
uppsättning av MSB förbestämda indikatorer.  
 
Beredskapssamordnaren har genomfört ett förändringsarbete och uppdaterat den RSA 
som antogs av Kommunstyrelsen 2007 för att den ska följa de nya föreskrifterna från 
MSB.  
 
Ärendet behandlas på arbetsutskottets sammanträde den 4:e oktober. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen  
1. antar förslag till risk- och sårbarhetsanalys, 
 
2. delegerar till kommunstyrelsens arbetsutskott att genomföra framtida revideringar av  
    kommunens risk- och sårbarhetsanalys.  
 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen  
1. antar förslag till risk- och sårbarhetsanalys, 
 
2. delegerar till kommunstyrelsens arbetsutskott att genomföra framtida revideringar av  
    kommunens risk- och sårbarhetsanalys.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2011-10-05 § 125 Dnr KS 2011/878 

Revidering av delegationsordning 

Ärendebeskrivning 
Nuvarande delegationsordning den 8 juni 2011, § 108. I och att kommunfullmäktige har 
antagit ny ABVA har en mindre översyn av befintlig delegationsordning gjorts. 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar reviderat förslag till delegationsordning. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar reviderat förslag till delegationsordning. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2011-10-05 § 126 Dnr KS 2011/525 

Anmälan av delegationsbeslut 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av beslut fattade enligt delegationsordningen, enligt bilaga daterad den 28 
september! 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen lägger delegationsbesluten enligt bilaga daterad den 28 september till 
handlingarna. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen lägger delegationsbesluten enligt bilaga daterad den 28 september till 
handlingarna. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2011-10-05 § 127 Dnr  

Protokoll från arbetsutskottets sammanträden 

Ärendebeskrivning 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträden den 6:e respektive 20 
september. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen lägger protokollen till handlingarna. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen lägger protokollen till handlingarna. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2011-10-05 § 128 Dnr KS 2011/432 

Svar på medborgarförslag - Anlägga gång- och cykelväg 
Köpmangatan och Skogsbacken 

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har den 21 mars lämnats till kommunen angående anläggande av 
gång- och cykelväg mellan korsningen Köpmangatan och Skogsbacken fram till 
järnvägen och vidare ut på Järsjögatan fram till Viagatan. 
 
Utredningssekreterare Caroline Eriksson och förvaltningschef Kurt Larsson har 
upprättat ett förslag till yttrande. Av yttrandet framgår bland annat att nämnden är 
positiv till utbyggnad av gång- och cykelvägar samt att den föreslagna sträckningen 
finns i kommunens planer för utbyggnad. 
 
 

Miljö- och byggnadsnämdens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige 
  
1. antar yttrandet, 
 
2. anser att medborgarförslaget därmed är besvarat. 
 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag 
kommunfullmäktige 
  
1. antar yttrandet, 
 
2. anser att medborgarförslaget därmed är besvarat. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2011-10-05 § 129 Dnr KS 2011/870 

Årsredovisning - Stiftelsen Svenska Skoindustrimuseet i Kumla 
2010 

Ärendebeskrivning 
Stiftelsen Svenska Skoindustrimuseet i Kumla har den 26 april 2010 inkommit med 
årsredovisning för år 2010. 
 
Ärendet behandlas på arbetsutskottets sammanträde den 4:e oktober. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige lägger årsredovisningen för 2010 till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige lägger årsredovisningen för 2010 till handlingarna. 

 
 

 

 


