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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2013-12-04 § 153 Dnr KS 2013/1361 

Förslag till ny ledningsorganisation för barn- och 
utbildningsförvaltningen 

Ärendebeskrivning 

T f förvaltningschef Jukka Tekonen informerar om förslag till ny ledningsorganisation 

för barn- och utbildningsförvaltningen. 

Kommunstyrelsens behandling 

Yrkanden 
Katarina Hansson (S) föreslår att kommunstyrelsen lägger informationen till 

handlingarna. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2013-12-04 § 154 Dnr KS 2012/706 

Kompletterande svar på medborgarförslag - toaletter vid 
Kvarntorpsområdet 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag har lämnats med förslag att använda tågspåren mellan Kumla och 

Kvarntorp för turister, ungdomar samt boende i Kumla utan tillgång till bil. 

Förslagsställaren påtalar också behovet av toaletter i Kvarntorpsområdet. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 17 september 2012 att överlämna medborgarförslag 

till kommunstyrelsen för besvarande. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 18 

september att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att lämna förslag till yttrande. 

Kultur- och fritidsnämnden har 24 april beslutat föreslå att yttrandet antas. 

 

Kommunstyrelsen har den 5 juni 2013 antagit ett yttrande från kultur- och 

fritidsnämnden samt beslutat att ge kommundirektör Ulla Lundholm i uppdrag att 

bereda medborgarförslaget utifrån ett näringslivs- och turistperspektiv. 

 

Kvarntorpsområdet är ett mycket intressant besöksmål utifrån flera aspekter. Området 

har stor utvecklingspotential. Till stor del har detta redan redovisats i yttrandet från 

kultur- och fritidsnämnden. 

 

Enligt förslag i Merkoll kommer en ny linje att gå igenom Kvarntorpsområdet och nya 

hållplatser att angöras vid Trafikcenter och till infart Kvarntorps bostadsområde. Dessa 

nya hållplatser skapar nya och bättre möjligheter att med kollektivtrafik kunna besöka 

turist- och friluftsmål i denna del av kommunen. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen  

 

1. antar kompletterande svar, samt 

 

2. anser att medborgarförslaget därmed är besvarat. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen  

 

1. antar kompletterande svar, samt 

 

2. anser att medborgarförslaget därmed är besvarat. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2013-12-04 § 155 Dnr KS 2013/670 

Medborgarförslag om övergångsställe från Eriksbergsvägen till 
Hagaskolan/Vingens förskola 

Ärendebeskrivning 

XX har den 22 maj 2013 lämnat ett medborgarförslag om trafiksäkerheten vid 

Eriksbergsvägen och Hagaskolan/Vingens förskola.  

 

Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2013 att överlämna medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för besvarande.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 20 augusti 2013 att ge miljö- och 

byggnadsnämnden i uppdrag att lämna förslag till yttrande. 

 

Miljö- och byggnadsförvaltningen har upprättat förslag till yttrande i samråd med 

tekniska kontoret. 

 

Av yttrandet framgår bland annat att övergångställe inte bör anläggas över Fredsgatan 

och att farthinder primärt inte ska anläggas. Fri sikt ordnas genom att berörd 

fastighetsägare åläggs att ta ner skymmande vegetation. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår att 

 

1. kommunstyrelsen antar yttrandet, samt 

 

2. att medborgarförslaget därmed är besvarat. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen 

 

1. antar yttrandet, samt 

 

2. anser att medborgarförslaget därmed är besvarat. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen 

 

1. antar yttrandet, samt 

 

2. anser att medborgarförslaget därmed är besvarat. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2013-12-04 § 156 Dnr KS 2013/559 

Medborgarförslag om att ändra trafiksituationen vid Kumlaby 
skola 

Ärendebeskrivning 

XX föreslår i medborgarförslag inlämnat den 29 april 2013 att de som kör in via den 

nya vändplanen, intill kökets varumottagning, ska upphöra med det. Befintliga 

vändplaner kan istället användas, alternativt kan några p-platser tas bort vid 

huvudentrén för att göra plats för en ny vändplan, skriver förslagsställaren.  

 

Kommunfullmäktige överlämnade den 20 maj medborgarförslaget till kommunstyrelsen 

för besvarande. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog den 18 juni åt tekniska 

kontoret att lämna förslag till yttrande. Tekniska kontoret lämnade förslag till yttrande 

den 4 november. 

 

Av yttrandet framgår att kommunen kommer att uppmana personal och entreprenörer att 

i möjligaste mån parkera sina fordon på andra platser än intill kökets varumottagning. 

Vissa transporter måste dock ha tillträde dit. Därutöver har barn med svårighet att 

förflytta sig rätt att få skjuts fram till den nya vändplanen (särskolan) därintill. Skolan 

upplyser regelbundet vårdnadshavarna om vilka som är behöriga att bli skjutsade fram 

dit. 

  

Förslaget om en vändplan på del av den yta där huvudparkeringen är belägen skulle 

innebära ett för stort bortfall av parkeringsrutor. Förslaget bör därför inte genomföras. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen 

 

1. antar yttrandet, samt 

 

2. anser att medborgarförslaget därmed är besvarat. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen 

 

1. antar yttrandet, samt 

 

2. anser att medborgarförslaget därmed är besvarat. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2013-12-04 § 157 Dnr KS 2013/680 

Medborgarförslag om att införa kommunal fågelmatning vid 
reningsverksdammarna 

Ärendebeskrivning 

XX föreslår i medborgarförslag inlämnat den 23 maj 2013 att kommunen inför 

fågelmatning vid reningsverksdammarna.  

 

Kommunfullmäktige överlämnade den 17 juni 2013 medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för besvarande. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog den 20 augusti 2013 åt tekniska kontoret att 

lämna förslag till yttrande. 

 

Tekniska kontoret lämnade förslag till yttrande den 21 oktober 2013. 

 

Av yttrandet framgår att fåglarna är en nackdel för reningen då de virvlar upp slam från 

botten av dammarna och de ökar halten av näringsämnen genom sin avföring. Med 

anledning av detta bör kommunen avstå från att bedriva fågelmatning. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen 

 

1. antar yttrandet, och 

 

2. avslår medborgarförslaget. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen 

 

1. antar yttrandet, och 

 

2. avslår medborgarförslaget. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2013-12-04 § 158 Dnr KS 2013/155 

Anmälan delegationsbeslut - kommunstyrelsen 2013 

Ärendebeskrivning 

I kommunstyrelsens delegationsordning har kommunstyrelsen delegerat möjligheten att 

fatta beslut till berörda tjänstemän. I bifogad handling redovisas de beslut som fattats i 

delegation. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen lägger delegationsbesluten till handlingarna. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger delegationsbesluten till handlingarna. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2013-12-04 § 159 Dnr KS 2013/1304 

Förlängning av förordnande som personalchef 

Ärendebeskrivning 

Malin Holm är tillförordad som personalchef till och med 2013-12-31. 

Rekryteringsprocessen av ny personalchef pågår, det är emellertid inte säkert att 

processen är helt klar före årsskiftet, varför Malin Holms tillförordnande bör förlängas 

till och med 2014-01-31.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen förlänger tillförordordnadet av Malin Holm som personalchef för 

perioden 2014-01-01—2014-01-31.  

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen förlänger tillförordordnadet av Malin Holm som personalchef för 

perioden 2014-01-01—2014-01-31.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2013-12-04 § 160 Dnr KS 2013/1305 

Riktlinjer för förordnanden av förvaltningschefer 

Ärendebeskrivning 

Kumla kommun ska fortsätta att på ett hållbart sätt utvecklas till en attraktiv kommun 

att leva och verka i. Kommunen ska präglas av hög tillgänglighet, service och 

demokrati. Ledarskapet i den kommunala verksamheten är en viktig strategisk fråga. 

Med väl fungerande ledarskap får vi den slagkraft i organisationen som behövs för att 

klara dagens och framtidens utmaningar.  

 

Kumla kommun ska som arbetsgivare kännetecknas av ett strategiskt och professionellt 

ledarskap. Engagemang, tydlighet, empati och mod är de ledord som ska leda till 

ständig förbättring av vår verksamhet. Som chef i Kumla kommun är du ambassadör 

och har i första hand fokus på invånarna och deras bästa. 

 

Syftet med riktlinjerna är att tydliggöra rutinerna kring förordnadet av 

förvaltningschefsuppdraget genom uppföljningen och utvärderingen av uppdraget som 

förvaltningschef i Kumla kommun och vad som händer om förordnandet upphör. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen antar förslag till riktlinjer för förordnande av förvaltningschefer. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

  

Kommunstyrelsen antar förslag till riktlinjer för förordnande av förvaltningschefer. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2013-12-04 § 161 Dnr KS 2013/242 

Förslag till projektplan för det fortsatta arbetet med Vision 2025 

Ärendebeskrivning 

Kommundirektör Ulla Lundholm har lämnat förslag till projektplan för arbetet med att 

nå Vision 2025. Förslaget innebär bland annat att kommunens chefsgrupp är styrgrupp 

och att styrgruppen genom kommundirektören rapporterar till kommunstyrelsens 

arbetsutskott med de intervall som arbetsutskottet själva beslutar om. 

 

Enligt förslaget ska styrgruppen senast i mars 2014 ha utsett tre arbetsgrupper inom 

områdena Företagande, Kumlas nya invånare och Varumärket Kumla. 

 

Arbetsgrupperna ska sedan ta fram en aktivitetsplan med tidplan och mätbara mål. 

Aktivitetsplanen ska redovisas till och godkännas av styrgruppen. 

 

Redovisningen av arbetsgruppernas arbete sker till kommunfullmäktige i samband med 

årsredovisningen. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen antar förslag till projektplan för arbetet med Vision 2025. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen antar förslag till projektplan för arbetet med Vision 2025. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antar förslag till projektplan för arbetet med Vision 2025. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2013-12-04 § 162 Dnr KS 2013/1311 

Överföring av Frejgården samt Kumla mot narkotika (KMN) från 
kommunstyrelsen till socialnämnden 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har idag, förutom kommunledningskontoret och dess avdelningar ett 

antal verksamheter som är av mera operativ karaktär. Dessa är Frejgården, 

Arbetsmarknadsenheten (AME), Mottagningen för Integration och Arbete (MIA) 

Vuxenutbildningen samt Kumla mot narkotika (KMN).  

 

En strävan bör vara att renodla Kommunstyrelsens verksamheter och succesivt föra över 

dessa ”operativa verksamheter” till de nämnder de närmast bör tillhöra. Ett första steg 

bör vara att föra över Frejgården samt KMN till socialnämnden. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att 

 

1. Frejgården förs över till socialnämnden från den 1 januari 2014, samt 

 

2. Kumla mot narkotika (KMN) förs över till socialnämnden från den 1 januari 2014. 

 

Arbetsutskottets behandling 

Yrkanden 
Mats Hellgren (M) och Christina Örnebjär (FP) yrkar bifall till punkt 1 men avslag på 

punkt 2 för fortsatt utredning kring lämplig organisationstillhörighet. 

 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer bifall till punkt 2 i förslag till beslut mot avslag på punkt 2 för 

fortsatt utredning kring lämplig organisationstillhörighet. 

 

Ordföranden finner att förslaget om bifall till punkt 2 vunnit majoritet. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att 

 

1. Frejgården förs över till socialnämnden från den 1 januari 2014, samt 

 

2. Kumla mot narkotika (KMN) förs över till socialnämnden från den 1 januari 2014. 

 

Reservationer 
Mats Hellgren (M) och Christina Örnebjär (FP) reserverar sig till förmån för sitt förslag. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelsens behandling 

Yrkanden 
Lennart Eriksson (S) föreslår att kommunstyrelsen får återrapportering om sex månader 

om arbetet i Kumla mot narkotika. 

Carina Riberg (MP), Per Holm (KD) och Elisabeth Berglund (V) yrkar bifall till Lennart 

Erikssons (S) förslag. 

Mats Hellgren (M) och Christina Örnebjär (FP) yrkar bifall till punkt 1 men avslag på 

punkt 2 för fortsatt utredning kring lämplig organisationstillhörighet. 

 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer bifall till arbetsutskottets förslag mot bifall till Mats Hellgrens 

förslag. 

 

Ordföranden finner att förslaget om bifall till punkt 2 vunnit majoritet. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att 

 

1. Frejgården förs över till socialnämnden från den 1 januari 2014,  

 

2. Kumla mot narkotika (KMN) förs över till socialnämnden från den 1 januari 2014, 

samt 

 

3. återrapportering från Kumla mot narkotika till kommunstyrelsen ska ske om sex 

månader. 

 

Reservationer 
Mats Hellgren (M), Margareta Engman (M) och Christina Örnebjär (FP) reserverar sig 

till förmån för sitt förslag. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2013-12-04 § 163 Dnr KS 2013/1314 

Nämndernas månadsrapporter - oktober 2013 

Ärendebeskrivning 

Ekonomiavdelningen har upprättat månadsrapport till kommunstyrelsen för samtliga 

nämnder och förvaltningar t o m. oktober månad. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner månadsrapporterna med fortsatt uppdrag till nämnderna 

att arbeta för en budget i balans. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner månadsrapporterna med fortsatt uppdrag till nämnderna 

att arbeta för en budget i balans. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2013-12-04 § 164 Dnr KS 2013/1194 

Försäljning del av Kvarntorp 1:5, till Kumla Fastigheter AB 

Ärendebeskrivning 

Köpekontrakt har upprättats där Kumla kommun säljer del av fastigheten Kumla 

Kvarntorp 1:5 till Kumla Fastigheter AB. Området som överlåtes utgör ca 16 500 kvm 

och är obebyggt.  

 

På området finns rester av tidigare verksamhet som köparen åtagit sig att bortforsla och 

i övrigt städa av området. Med hänsyn till detta har köpesumman fastställts till 750 000 

kronor. Köparen står för fastighetsbildningskostnaderna. 

 

Köpekontraktet gäller under förutsättning att det godkänns av kommunstyrelsen. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen 

 

1. godkänner köpekontraktet gällande försäljning av del av fastigheten Kumla 

Kvarntorp 1:5, samt 

 

2. anslår en inkomst om 750 000 kronor i investeringsbudgeten för ovanstående 

fastighetsförsäljning. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen 

 

1. godkänner köpekontraktet gällande försäljning av del av fastigheten Kumla 

Kvarntorp 1:5, samt 

 

2. anslår en inkomst om 750 000 kronor i investeringsbudgeten för ovanstående 

fastighetsförsäljning. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2013-12-04 § 165 Dnr KS 2013/1284 

Försäljning Grodan 1 - Fabriksgatan 43 A-B, Fabriksgatan 45 A-
B, samt Hammarbergs väg 12-16 

Ärendebeskrivning 

Kontrakt har upprättats där kommunen säljer fastigheten Kumla Grodan 1 till Kumla 

Bostäder AB. Tomtarealen är 3 049 kvm och köpesumman uppgår till 1 852 000 kr. 

Kumla Bostäder AB ska uppföra bostadsbebyggelse av sju stycken kedjehus med en 

total bostadsarea av 756 kvm.  

 

Kontraktet gäller under förutsättning att det godkänns av kommunstyrelsen. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen  

 

1. godkänner köpekontraktet avseende försäljning av fastigheten Kumla Grodan 1, samt 

 

2. budgeterar en inkomst om 1 852 000 kr i investeringsbudgeten för ovanstående 

fastighetsförsäljning. 

 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen  

 

1. godkänner köpekontraktet avseende försäljning av fastigheten Kumla Grodan 1, samt 

 

2. budgeterar en inkomst om 1 852 000 kr i investeringsbudgeten för ovanstående 

fastighetsförsäljning. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2013-12-04 § 166 Dnr KS 2013/1285 

Försäljning Urmakaren 21-23 

Ärendebeskrivning 

Kontrakt har upprättats där kommunen säljer fastigheterna Kumla Urmakaren 21-23 

samt del av Kumla Kumla 11:1 till Kumla Bostäder AB. Fastigheterna ska genom 

fastighetsreglering föras till Kumla Bostäder ABs fastighet Kumla Urmakaren 35. 

Köpesumman uppgår till 4 109 000 kr. Kumla Bostäder AB ska uppföra 

bostadsbebyggelse i fyra våningar med en total bostadsarea av 2 099 kvm. Kumla 

Bostäder AB svarar för rivnings- samt förrättningskostnader. 

 

Kontraktet gäller under förutsättning att det godkänns av kommunfullmäktige. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige  

 

1. godkänner kontraktet avseende försäljning av fastigheterna Kumla Urmakaren 21-23 

samt del av Kumla Kumla 11:1, samt 

 

2. budgeterar en inkomst om 4 109 000 kr i investeringsbudgeten för ovanstående 

fastighetsförsäljning. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige  

 

1. godkänner kontraktet avseende försäljning av fastigheterna Kumla Urmakaren 21-23 

samt del av Kumla Kumla 11:1, samt 

 

2. budgeterar en inkomst om 4 109 000 kr i investeringsbudgeten för ovanstående 

fastighetsförsäljning. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2013-12-04 § 167 Dnr KS 2013/1223 

Taxa för tillsyn enligt miljöbalken 

Ärendebeskrivning 

Kumla kommuns taxa för offentlig kontroll av prövning och tillsyn inom miljöbalkens 

område justerades senast den 16 maj 2011. Efter justeringar av timkostnaden med 

anledning av förändringar i konsumentprisindex (KPI) är timkostnaden för närvarande 

643 kr per timme.  

 

En ny beräkning av kostnadsnivån visar att det finns anledning att revidera 

timkostnaden för att nå full kostnadstäckning. Den faktiska kostnaden för 2013 är enligt 

beräkningen 752 kr per timme. Med hänsyn till en antagen kostnadsökning för år 2014 

om 2,5 % skulle timkostnaden bli 770 kr per timme. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden har den 24 oktober 2013 beslutat föreslå fullmäktige att 

besluta att 

 

1. taxan för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område ändras så att timkostnaden 

fastställs till 770 kr per timme från och med den 1 januari 2014,  

 

2. basmånad för indexuppräkning av taxan med anledning av förändringar av KPI sätts 

till oktober 2013, samt 

 

3. taxebilaga 1 och 2 ändras i enlighet med bilagda förslag. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 

 

1. anta förslag till taxa för offentlig kontroll av prövning och tillsyn inom miljöbalkens 

område innebärande att timkostnaden fastställs till 770 kr per timme från och med den 1 

januari 2014,  

 

2. basmånad för indexuppräkning av taxan med anledning av förändringar av KPI sätts 

till oktober 2013, samt 

 

3. taxebilaga 1 och 2 ändras i enlighet med bilagda förslag. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att 

 

1. anta förslag till taxa för offentlig kontroll av prövning och tillsyn inom miljöbalkens 

område innebärande att timkostnaden fastställs till 770 kr per timme från och med den 1 

januari 2014,  

 

2. basmånad för indexuppräkning av taxan med anledning av förändringar av KPI sätts 

till oktober 2013, samt 

 

3. taxebilaga 1 och 2 ändras i enlighet med bilagda förslag. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2013-12-04 § 168 Dnr KS 2013/1224 

Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen 

Ärendebeskrivning 

Kumla kommuns taxa för offentlig kontroll av verksamhet enligt strålskyddslagen 

antogs av kommunfullmäktige den 14 december 2009. Efter justeringar av timkostnaden 

med anledning av förändringar i konsumentprisindex (KPI) är timkostnaden för 

närvarande 643 kr per timme.  

 

En ny beräkning av kostnadsnivån visar att det finns anledning att revidera 

timkostnaden för att nå full kostnadstäckning. Den faktiska kostnaden för 2013 är enligt 

beräkningen 752 kr per timme. Med hänsyn till en antagen kostnadsökning för år 2014 

om 2,5 % skulle timkostnaden bli 770 kr per timme. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden har den 24 oktober 2013 beslutat föreslå fullmäktige att 

besluta att 

 

1. taxan för offentlig kontroll av verksamhet enligt strålskyddslagen ändras så att 

timkostnaden fastställs till 770 kr per timme från och med den 1 januari 2014, samt 

 

2. basmånad för indexuppräkning av taxan med anledning av förändringar av KPI sätts 

till oktober 2013. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 

 

1. anta förslag till taxa för offentlig kontroll av verksamhet enligt strålskyddslagen 

innebärande att timkostnaden fastställs till 770 kr per timme från och med den 1 januari 

2014, samt 

 

2. basmånad för indexuppräkning av taxan med anledning av förändringar av KPI sätts 

till oktober 2013. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att 

 

1. anta förslag till taxa för offentlig kontroll av verksamhet enligt strålskyddslagen 

innebärande att timkostnaden fastställs till 770 kr per timme från och med den 1 januari 

2014, samt 

 

2. basmånad för indexuppräkning av taxan med anledning av förändringar av KPI sätts 

till oktober 2013. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2013-12-04 § 169 Dnr KS 2013/1225 

Taxa för tillsyn enligt livsmedelslagen 

Ärendebeskrivning 

Kumla kommuns taxa för offentlig kontroll av livsmedel antogs av kommunfullmäktige 

den 14 december 2009, Efter justeringar av timkostnaden med anledning av 

förändringar i konsumentprisindex (KPI) är timkostnaden för närvarande 643 kr per 

timme.  

 

En ny beräkning av kostnadsnivån visar att det finns anledning att revidera 

timkostnaden för att nå full kostnadstäckning. Den faktiska kostnaden för 2013 är enligt 

beräkningen 752 kr per timme. Med hänsyn till en antagen kostnadsökning för år 2014 

om 2,5 % skulle timkostnaden bli 770 kr per timme. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden har den 24 oktober 2013 beslutat föreslå fullmäktige att 

besluta att 

 

1. taxan för offentlig kontroll av verksamhet enligt livsmedelslagen ändras så att 

timkostnaden fastställs till 770 kr per timme från och med den 1 januari 2014, samt 

 

2. basmånad för indexuppräkning av taxan med anledning av förändringar av KPI sätts 

till oktober 2013. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 

 

1. anta förslag till taxa för tillsyn enligt livsmedelslagen innebärande att timkostnaden 

fastställs till 770 kr per timme från och med den 1 januari 2014, samt 

 

2. basmånad för indexuppräkning av taxan med anledning av förändringar av KPI sätts 

till oktober 2013. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 



22 

KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att 

 

1. anta förslag till taxa för tillsyn enligt livsmedelslagen innebärande att timkostnaden 

fastställs till 770 kr per timme från och med den 1 januari 2014, samt 

 

2. basmånad för indexuppräkning av taxan med anledning av förändringar av KPI sätts 

till oktober 2013. 
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2013-12-04 § 170 Dnr KS 2013/1207 

Ansökan från Degerfors kommun om inträde i taxe- och 
avgiftsnämnden samt förslag till nytt reglemente och avtal 

Ärendebeskrivning 

Degerfors kommun har lämnat förfrågan om att få ingå i den taxe- och avgiftsnämnd där 

Hallsberg, Kumla, Askersund, Laxå och Lekebergs kommuner ingår. 

 

Taxe- och avgiftsnämnden har vid sammanträde den 1 oktober 2013 föreslagit att 

respektive kommuns kommunfullmäktige godkänner att Degerfors kommun ingår i 

taxe- och avgiftsnämnden från den 1 mars 2014. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige 

 

1. godkänner att Degerfors kommun ingår i taxe- och avgiftsnämnden från och med den 

1 mars 2014, samt 

 

2. godkänner förslag till förändrat reglemente och avtal för taxe- och avgiftsnämnden. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige 

 

1. godkänner att Degerfors kommun ingår i taxe- och avgiftsnämnden från och med den 

1 mars 2014, samt 

 

2. godkänner förslag till förändrat reglemente och avtal för taxe- och avgiftsnämnden. 
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Kommunstyrelsen 2013-12-04 § 171 Dnr KS 2013/1222 

Anmälan av arbetsutskottets protokoll - ks december 2013 

Ärendebeskrivning 

Anmälan av arbetsutskottets protokoll från den 29 oktober, 5 samt 19 november. 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet lägger protokollen till handlingarna. 

Kommunstyrelsens beslut 

Arbetsutskottet lägger protokollen till handlingarna. 
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2013-12-04 § 172 Dnr KS 2013/1346 

Avskrivning av fordran - Kumla Hockey 

Ärendebeskrivning 

Kumla kommun har fordringar på Kumla Hockey som uppgår till 201 039 kronor, varav 

152 366 kronor förfallit till betalning. Fordran avser främst hyra av ishallen. 

 

Kumla Hockey har under ett par års tid fört diskussioner med Kumla kommun om 

klubbens ekonomi. Klubben har ett betydande negativt eget kapital på grund av stora 

skulder till tre fordringsägare, varav kommunen är en. En betydande del av skulderna 

har varit oreglerade under många år. 

  

Ekonomiavdelningen gör bedömningen att ett ackord enligt vad den advokatfirma 

Kumla Hockey anlitat föreslår, är nödvändig om kommunen överhuvudtaget ska kunna 

få tillbaka några pengar. En avskrivning bör dock villkoras av att föreningen 

fortsättningsvis redovisar sin verksamhet uppdelad på ungdomsverksamhet och 

seniorverksamhet. De övriga två fordringsägarna har accepterat ackordet. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att 

 

1. Kumla Hockeys skulder motsvarande 150 780 kronor skrivs av, 

 

2. kostnaden belastar kommunledningskontorets budget, samt 

  

3. föreningen årligen lämnar en ekonomisk redovisning till kommunen uppdelad på 

ungdoms- respektive seniorverksamhet. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att 

 

1. Kumla Hockeys skulder motsvarande 150 780 kronor skrivs av, 

 

2. kostnaden belastar kommunledningskontorets budget, samt 

  

3. föreningen årligen lämnar en ekonomisk redovisning till kommunen uppdelad på 

ungdoms- respektive seniorverksamhet. 
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Kommunstyrelsen 2013-12-04 § 173 Dnr KS 2013/1353 

Val av ledamot i Karlskoga Biogas AB 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade i oktober 2013 att godkänna KumBro Utveckling AB:s 

förvärv av aktier i Karlskoga Biogas AB. 

 

Kommunfullmäktige har att utse ledamot i styrelsen för Karlskoga Biogas AB. 

Kommunstyrelsens behandling 

Yrkanden 
Katarina Hansson (S) föreslår att kommunfullmäktige utser Andreas Brorsson (S) till 

ledamot i Karlskoga Biogas AB. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige utser Andreas Brorsson (S) till ledamot i Karlskoga Biogas AB. 
 
 

 

 


