
 
 

Kommunstyrelsen 

Protokoll 
2014-02-12 

 
Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2014-02-12, klockan 17:00 – 17:35 
  
Beslutande Katarina Hansson (S) Mats Hellgren (M) 
 Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) 
 Marie Eriksson (S) Christina Örnebjär (FP) 
 Lennart Eriksson (S) Raymonda Kourie (KD) 
 Stefan Svensson (S) Anna Markström (C) 
 Gunnel Kask (S) Mats Gunnarsson (MP) 
 Björn Eriksson (S)   
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2014-02-12 § 12 Dnr KS 2013/678 

Medborgarförslag om att ta bort planteringen mellan cykelväg 
och trottoar på sträckan rondellen Södra 
Kungsvägen/Kyrkogatan och rondellen Östra 
Leden/Kyrkogatan 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2013 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att 

besvara medborgarförslaget.  

 

Kommunstyrelsen beslutade den 20 augusti 2013 att ge miljö- och byggnadsnämnden i 

uppdrag att lämna förslag till yttrande. 

 

Av yttrandet framgår bland annat att farthinder inte ska användas på genomfartsgata. 

Vegetationen ska gallras vid övergångar men bevaras i övrigt. Övergångar ska finnas 

vid Änggatan, rondellen vid Östra leden samt vid parkeringen till Sjöparkens Växthus.  

 

Kommunledningskontoret betonar i ett kompletterande yttrande att hastigheten på sikt 

kommer att sänkas till 40 km/tim enligt den av miljö- och byggnadsnämnden antagna 

planen ”Rätt fart i staden”. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 12 december 2013 att 

 

1. anta yttrandet, 

 

2. föreslå att kommunstyrelsen därmed anser medborgarförslaget besvarat. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen  

 

1. antar yttrandet, 

 

2. anser därmed att medborgarförslaget är besvarat. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

 

Mats Hellgren (M) deltar inte i beslutet. 

Kommunstyrelsens behandling 

Förslagsställaren närvarar vid behandlingen av medborgarförslaget.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen  

 

1. antar yttrandet, 

 

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

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2014-02-12 § 13 Dnr KS 2014/1 

Anmälan delegationsbeslut - kommunstyrelsen 2014 

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 2014-02-12 § 14 Dnr KS 2013/1448 

Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 

Enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 4 kap. 2 §, samt arkivlagen 

(1990:782) 6 §, ska varje myndighet upprätta en beskrivning av myndighetens allmänna 

handlingar. 

 

Beskrivningen ska ge en överblick över hanteringen av myndighetens handlingar och 

visa hur myndigheten är organiserad. Den som söker information ska med hjälp av 

beskrivningen kunna göra sig en föreställning om vilka typer av handlingar som finns 

på myndigheten. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen antar förslag till arkivbeskrivning för kommunstyrelsen. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antar förslag till arkivbeskrivning för kommunstyrelsen. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2014-02-12 § 15 Dnr KS 2014/45 

Tillsättande av personalchef 

Ärendebeskrivning 

Till tjänsten som personalchef inkom 35 ansökningar. Av dessa intervjuades 5 personer 

initialt och 2 personer gick vidare till slutintervju.  

 

Kommundirektören föreslår att tjänsten tillsätts med Eva Johansson f. 740807 med 

tillträde 5 maj 2014. 

 

De fackliga organisationerna har inget att erinra mot förslaget. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att tillsätta tjänsten som personalchef med Eva Johansson, f 

740807, med tillträde 5 maj 2014.  

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att tillsätta tjänsten som personalchef med Eva Johansson, f 

740807, med tillträde 5 maj 2014.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2014-02-12 § 16 Dnr KS 2014/94 

Ställföreträdande förvaltningschef miljö- och 
byggnadsförvaltningen 

Ärendebeskrivning 

Med anledning av att nuvarande ställföreträdande förvaltningschef för miljö- och 

byggnadsförvaltningen, Per Flodström, planerar att börja trappa ner inför kommande 

pension har han uttryckt önskemål om att frånträda uppdraget som ställföreträdande 

förvaltningschef.  

 

Till ny ställföreträdande förvaltningschef föreslås kommunstyrelsen utse förvaltningens 

miljöchef Peter Eriksson.   

 

Samverkan gällande tillsättningen av tjänsten har skett där ingen av de fackliga 

organisationerna har haft något att erinra mot tillsättningen.  

 

Ärendet behandlas av arbetsutskottet den 11 februari. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen 

 

1. entledigar Per Flodström från uppdraget som ställföreträdande förvaltningschef för 

miljö- och byggnadsförvaltningen från och med 1 maj 2014.  

2. tillförordnar Peter Eriksson som ställföreträdande förvaltningschef för miljö- och 

byggnadsförvaltningen från den 1 maj 2014. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen 

 

1. entledigar Per Flodström från uppdraget som ställföreträdande förvaltningschef för 

miljö- och byggnadsförvaltningen från och med 1 maj 2014.  

2. tillförordnar Peter Eriksson som ställföreträdande förvaltningschef för miljö- och 

byggnadsförvaltningen från den 1 maj 2014. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2014-02-12 § 17 Dnr KS 2014/70 

Anbudsöppnare för kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 

Enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU) 9.kap § 7. och Lagen om upphandling 

inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF), ska minst två 

personer som utsetts av den upphandlande myndigheten delta. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge följande personer rätt att öppna anbud. 

 

Ulric Öhman, upphandlare 

Sune Valegren, näringslivsutvecklare 

Johan Hultgren, ekonomichef 

Niklas Örnfelt, administrativ chef 

Per Halldin, teknisk chef 

Jan Öholm, fastighetschef 

Ulla Lundholm, kommundirektör 

René Strobl, it-chef 

Marcel Minnegal, driftingenjör 

Hans Nilsson, byggledare 

Anders Larsson, arbetsledare 

Fredrik Klarin, fastighetstekniker 

Katarina Härdner-Jacobsson, samordnare 

Helen Aronsson, assistent 

Eva Sjögren, kostchef 

Carina Johansson, arbetsledare 

Bertil Ringqvist, planeringsingenjör 

Eva Johansson, personalchef  

 

Vid upphandlingar där det upphandlade beloppet överstiger tröskelvärdet för LOU (1 

806 000 kr 2014) och LUF (3 612 000 kr 2014) varor och tjänster, samt för 

byggentreprenader, samma värde som LOU, ska även någon av följande personer 

närvara: 

 

Katarina Hansson (S) 

Annica Moberg (S) 

Stefan Svensson (S) 

Mats Hellgren (M) 

Christina Örnebjär (FP) 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge följande personer rätt att öppna anbud. 

 

Ulric Öhman, upphandlare 

Sune Valegren, näringslivsutvecklare 

Johan Hultgren, ekonomichef 

Niklas Örnfelt, administrativ chef 

Per Halldin, teknisk chef 

Jan Öholm, fastighetschef 

Ulla Lundholm, kommundirektör 

René Strobl, it-chef 

Marcel Minnegal, driftingenjör 

Hans Nilsson, byggledare 

Anders Larsson, arbetsledare 

Fredrik Klarin, fastighetstekniker 

Katarina Härdner-Jacobsson, samordnare 

Helen Aronsson, assistent 

Eva Sjögren, kostchef 

Carina Johansson, arbetsledare 

Bertil Ringqvist, planeringsingenjör 

Eva Johansson, personalchef  

 

Vid upphandlingar där det upphandlade beloppet överstiger tröskelvärdet för LOU (1 

806 000 kr 2014) och LUF (3 612 000 kr 2014) varor och tjänster, samt för 

byggentreprenader, samma värde som LOU, ska även någon av följande personer 

närvara: 

 

Katarina Hansson (S) 

Annica Moberg (S) 

Stefan Svensson (S) 

Mats Hellgren (M) 

Christina Örnebjär (FP) 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2014-02-12 § 18 Dnr KS 2014/69 

Framtida kök inom äldreomsorgen 

Ärendebeskrivning 

Under året har Måltidsverksamheten arbetat fram en planering för hur man ska klara 

framtida behov gällande mathanteringen inom äldreomsorgen i Kumla kommun. 

 

Inom äldreomsorgen tillagas maten idag i Hemgården, Solbacka och Kungsgårdens kök. 

I Hemgårdens kök tillagas mat till det egna boendet samt Bataljonen, skola, fritids, 

förskola och servering i Sannahed. I Solbacka tillagas mat till det egna boendet, 

servering samt den förskola som idag finns i huset. I Kungsgårdens kök tillagas mat till 

eget boende, egen servering, Kvarngårdens servering samt till mattjänsten. 

 

Under sommaren 2013 levererades Solbackas mat från Kungsgårdens kök. Detta 

gjordes bl. a för att minska personalåtgången under semestertid. Leveranserna fungerade 

bra eftersom transportsträckan är kort och maten kan medfölja samma bil som kör mat 

till Kvarngården. Vid uppföljningsmöte ansåg både kökspersonal och vårdpersonal att 

det hade fungerat bra. Därmed planeras att matlagningen till Solbackas boende fr.o.m. 

sommaren 2014 kommer att överflyttas till Kungsgården och att Solbackas kök istället 

kommer att användas enbart för produktion av kylda matlådor under en tid. 

 

Kostchef Eva Sjögren har lämnat tre förslag. 

 

Alternativ 1: Tillagning i Kungsgårdens kök och det nya boendet. 

Då Solbacka byggs om bör det gamla nedslitna köket tas ur drift helt i stället för att 

investera i en renovering. Att bygga upp ett helt nytt kök när avståndet är så nära till 

Kungsgårdens kök anser Måltidsverksamheten onödigt och föreslår därmed att 

kommunen anpassar avdelningarna på Solbacka till att ta emot mat från Kungsgården 

istället. 

 

Alternativ 2: Tillagning endast i Kungsgårdens kök. 

Om det nya boendet byggs utan kök måste Kungsgårdens kök byggas om, utökas och 

anpassas för mattjänst samt ökad produktion och fler utskick. Kungsgårdens kök ägs 

idag av Länsgården och en om- och tillbyggnad medför därmed ökade hyreskostnader 

för kommunen.  

 

Alternativ 3: Tillagning endast i det nya boendet. 

Ett alternativ är att lägga ner kök och servering i Kungsgården och istället bygga ett 

större kök i det nya boendet. Köket ska då alltså inrymma tillagning till eget boende, 

Kungsgården, Solbacka, Kvarngården, helgmat till Sannahed samt mattjänst (ca 300-

350 varm lunch/kvällsmat och ca 150 kylda matlådor per dag).  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet  

 

1. godkänner måltidsutredningen, samt 

2. beslutar att anta ett av följande förslag: 

 

Alternativ 1: Att behålla tillagning i Kungsgårdens kök samt att bygga ett nytt 

tillagningskök i det nya boendet med kapacitet att tillaga ca 150 kylda matlådor/dag, ca 

80 luncher och middagar (med alternativa rätter) till det egna boendet samt helgmat till 

Sannahed och ev. egen servering. 

 

Alternativ 2: Att bygga om och bygga ut Kungsgårdens kök så att det anpassas för 

tillagning till eget boende och servering samt till Solbacka, Kvarngården, det nya 

boendet, helgmat till Sannahed och till mattjänstens kylda matlådor. 

 

Alternativ 3: Att lägga ner både Solbackas och Kungsgårdens kök/serveringar och i 

stället satsa på ett nytt och modernt tillagningskök i det nya boendet.  

Arbetsutskottets behandling 

Yrkanden 
Katarina Hansson (S) föreslår att kommunstyrelsen godkänner måltidsutredningen samt 

beslutar enligt alternativ 1.  

 

Mats Hellgren (M) och Christina Örnebjär (FP) yrkar bifall till punkt 1 men deltar inte i 

beslutet på punkt 2 i avvaktan på respektive partiers gruppmöten.  

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen  

 

1. godkänner måltidsutredningen, samt 

2. beslutar enligt alternativ 1, att behålla tillagning i Kungsgårdens kök samt att bygga 

ett nytt tillagningskök i det nya boendet med kapacitet att tillaga ca 150 kylda 

matlådor/dag, ca 80 luncher och middagar (med alternativa rätter) till det egna boendet 

samt helgmat till Sannahed och ev. egen servering. 

 

Mats Hellgren (M) och Christina Örnebjär (FP) deltar inte i beslutet på punkt 2 i 

avvaktan på respektive partiers gruppmöten.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelsens behandling 

Ärendet kompletterat med utredning om framtida kök inom Kumla kommuns skolor och 

förskolor. 

 

Yrkanden 
Katarina Hansson (S) föreslår att kommunstyrelsen, utöver arbetsutskottets förslag till 

beslut, fattar beslut gällande framtida kök inom Kumla kommuns skolor och förskolor. 

Förslag till beslut lyder att det byggs ett tillagningskök i Vialundskolan med en 

kapacitet på ca 1500 portioner samt en ny skolrestaurang med plats för ca 500 matgäster 

mellan kl. 11 och 13. 

 

Mats Hellgren (M) yrkar bifall till punkterna 1 och 2 samt Katarina Hanssons (S) 

förslag men lämnar även tilläggsyrkandet att en kompletterande utredning görs för att 

undersöka vilka restauranger i kommunen som har möjlighet att leverera mat till 

kommunens verksamhet. 

 

Mats Gunnarsson (MP), Raymonda Kourie (KD), Anna Markström (C) samt Christina 

Örnebjär (FP) yrkar bifall till samtliga förslagspunkter samt Mats Hellgrens (M) 

tilläggsyrkande.  

 

Stefan Svensson (S) yrkar bifall Katarina Hanssons (S) förslag till beslut och yrkar 

avslag på Mats Hellgrens (M) tilläggsyrkande. 

 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer Mats Hellgrens (M) tilläggsyrkande mot Stefan Svenssons (S) 

yrkande om avslag. 

 

Ordföranden finner att Stefan Svenssons (S) yrkande om avslag på Mats Hellgrens (M) 

tilläggsyrkande har vunnit majoritet.  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen  

 

1. godkänner måltidsutredningarna,  

2. beslutar enligt alternativ 1 när det gäller framtida kök inom äldreomsorgen, det vill 

säga att behålla tillagning i Kungsgårdens kök samt att bygga ett nytt tillagningskök i 

det nya boendet med kapacitet att tillaga ca 150 kylda matlådor/dag, ca 80 luncher och 

middagar (med alternativa rätter) till det egna boendet samt helgmat till Sannahed och 

ev. egen servering, samt 

3. beslutar att det byggs ett tillagningskök i Vialundskolan med en kapacitet på ca 1500 

portioner samt en ny skolrestaurang med plats för ca 500 matgäster mellan kl. 11 och 

13. 
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Reservationer 
Mats Hellgren (M), Christina Örnebjär (FP), Margareta Engman (M), Mats Gunnarsson 

(MP), Raymonda Kourie (KD) samt Anna Markström (C) reserverar sig till förmån för 

Mats Hellgrens (M) tilläggsyrkande.    
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2014-02-12 § 19 Dnr KS 2014/30 

Internbudget 2014 - kommunledningskontoret 

Ärendebeskrivning 

Kommunledningskontoret har lämnat förslag till internbudget för 2014 samt flerårsplan 

för 2015-2016. Kommunledningskontoret har även upprättat intern kontrollplan 2014, 

e-plan 2014 samt attestförteckning.  

 

Ärendet behandlas av arbetsutskottet den 11 februari. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen antar för kommunledningskontoret 

 

1. internbudget 2014 samt flerårsplan 2015-2016, 

2. intern kontrollplan 2014, 

3. e-plan 2014, samt 

4. attestförteckning. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens behandling 

Jäv 
Christer Thörner (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet gällande 

arbetsmarknadsenhetens verksamhet bilaga 1. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antar för kommunledningskontoret 

 

1. internbudget 2014 samt flerårsplan 2015-2016,  

2. intern kontrollplan 2014, 

3. e-plan 2014, samt 

4. attestförteckning. 

 

Christer Thörner (S) deltar inte i beslutet gällande arbetsmarknadsenhetens verksamhet. 
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 2014-02-12 § 20 Dnr KS 2014/32 

Internbudget 2014 - kommunfastigheter 

Ärendebeskrivning 

Kommunfastigheter har lämnat förslag till internbudget för 2014 samt flerårsplan för 

2015-2016. Kommunfastigheter har även upprättat intern kontrollplan för 2014, e-plan 

för 2014 samt attestförteckning. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen antar för kommunfastigheter  

 

1. internbudget 2014 samt flerårsplan 2015-2016, 

2. intern kontrollplan 2014, 

3. e-plan 2014, samt 

4. attestförteckning. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antar för kommunfastigheter  

 

1. internbudget 2014 samt flerårsplan 2015-2016, 

2. intern kontrollplan 2014, 

3. e-plan 2014, samt 

4. attestförteckning. 
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Kommunstyrelsen 2014-02-12 § 21 Dnr KS 2014/31 

Internbudget 2014 - tekniska kontoret 

Ärendebeskrivning 

Tekniska kontoret har lämnat förslag till internbudget för 2014 samt flerårsplan för 

2015-2016. Tekniska kontoret har även upprättat intern kontrollplan 2014, e-plan 2014 

samt attestförteckning.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen antar för tekniska kontoret 

 

1. internbudget 2014 samt flerårsplan 2015-2016, 

2. intern kontrollplan 2014, 

3. e-plan 2014, samt 

4. attestförteckning. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antar för tekniska kontoret 

 

1. internbudget 2014 samt flerårsplan 2015-2016, 

2. intern kontrollplan 2014, 

3. e-plan 2014, samt 

4. attestförteckning. 
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Kommunstyrelsen 2014-02-12 § 22 Dnr KS 2013/720 

Jämställdhetsplan för Kumla kommun 

Ärendebeskrivning 

Kumla kommun som arbetsgivarpart och de fackliga organisationerna som finns 

representerade i kommunens centrala samverkansgrupp har den 9 december 2013 enats 

om ett förslag till jämställdhetsplan för Kumla kommun. 

 

Nu gäller jämställdhetspolicy för Kumla kommun antagen av kommunfullmäktige 

2006-02-27, § 8. Kommunstyrelsen bör därför fatta beslut om att det nya förslaget 

ersätter den nu gällande jämställdhetspolicy för Kumla kommun. 

 

Ärendet behandlas av arbetsutskottet den 11 februari. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen 

 

1. antar förslag till jämställdhetsplan 2014 för Kumla kommun, samt 

2. beslutar att jämställdhetsplan 2014 ersätter den nu gällande jämställdhetspolicyn. 

Arbetsutskottets behandling 

Yrkanden 
Katarina Hansson (S) föreslår att 

1. kommunstyrelsen återremitterar ärendet till kommunledningskontoret för 

omarbetning för att integrera den övriga diskrimineringslagstiftningen. 

2. kommunledningskontoret får i uppdrag att lämna en redovisning över olika typer av 

styrdokument inklusive definitioner och beslutsnivå. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen 

 

1. återremitterar ärendet till kommunledningskontoret för omarbetning för att integrera 

den övriga diskrimineringslagstiftningen. 

2. ger kommunledningskontoret i uppdrag att lämna en redovisning över olika typer av 

styrdokument inklusive definitioner och beslutsnivå. 
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Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen 

 

1. återremitterar ärendet till kommunledningskontoret för omarbetning för att integrera 

den övriga diskrimineringslagstiftningen. 

2. ger kommunledningskontoret i uppdrag att lämna en redovisning över olika typer av 

styrdokument inklusive definitioner och beslutsnivå. 
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Kommunstyrelsen 2014-02-12 § 23 Dnr KS 2013/1318 

Prissättning av småhustomter, kv. Skäran 

Ärendebeskrivning 

Anläggningsarbetet av det nya småhusområdet Kv. Skäran är i stort sett klart för gatan 

som gränsar mot tomtmark. Vägen som kommer att gå igenom området blir en 

fortsättning av Östra gatan. Anslutningen till Östra leden är med i exploateringskalkylen 

men anläggs i ett senare skede. Förslag till prissättning av tomterna är följande: 

 

Antalet småhustomter som kan försäljas uppgår till 23 stycken, varav tolv måste 

grundläggas genom pålning. Tomterna föreslås ha följande prissättning: 

 

Lien 1-5   250 000 kr 

Lien 6-11 och Slagan 2-8 300 000 kr 

Lien 12-14 och Slagan 1, 9 400 000 kr 

Totalt                                    7 150 000 kr 

 

För att få täckning på investeringen avseende exploateringen, exklusive VA, krävs en 

höjning av tomtpriserna. Detta innebär ett genomsnittligt tomtpris på 311 000 kr, vilket 

är en höjning relativt det senaste småhusområdet Matildelund med 102 000 kr. I 

genomsnittligt pris per kvadratmeter är det en höjning från Matildelunds ca 200 kr/kvm 

till ca 245 kr/kvm. 

 

Prisspridningen på tomterna är satta utefter ett antal kriterier där positiva förhållanden 

som t ex västerläge, fri baksida samt stor tomt är värdehöjande faktorer. 

 

Samtliga tomtpriser är exklusive pålningskostnad. 

 

Ärendet behandlas av arbetsutskottet den 11 februari. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna de föreslagna tomtpriserna. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna de föreslagna tomtpriserna. 
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Kommunstyrelsen 2014-02-12 § 24 Dnr KS 2014/59 

Taxor för myndighetsutövning vid Nerikes Brandkår 

Ärendebeskrivning 

Högsta förvaltningsdomstolen - HFD - har kommit med ett viktigt klargörande kring 

vilket organ som ska besluta om en taxa för livsmedelmedelskontroll - när 

verksamheten har överlämnats till ett kommunalförbund. 

 

HFD har genom beslutet slagit fast att det är de ingående medlemskommunerna - inte 

kommunalförbundet - som ska fatta beslut om taxan för verksamhet som grundas på 

bemyndigande till en kommun i lag eller förordning. HFD konstaterar i sitt beslut att 8 

kap. regeringsformen ska tolkas så att den föreskriftsrätt som delegerats till en kommun 

inte följer med över till kommunalförbundet om verksamheten bedrivs där.  

 

Detta beslut innebär att fullmäktige i respektive medlemskommun för Nerikes Brandkår 

ska fatta beslut om nya taxor för kommunalförbundets myndighetsutövning.  

 

Direktionen vid Nerikes Brandkår beslutade den 4 december 2013 om taxor och avgifter 

för Brandkårens verksamhet. Direktionen föreslår kommunfullmäktige att anta följande  

 

1. Taxa för brandskyddskontroll. Lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor. 

 

2. Sotningsfrister. Lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor. 

 

3. Taxa för sotning. Lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor. 

 

4. Taxa för tillstånd. Lag (SFS 2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. 

 

5. Taxa för tillsyn. Lag (2003:778) om skydd mot olyckor samt lag (2010:1011) om 

brandfarliga och explosiva varor. 

 

Direktionen beslutade den 4 december 2013 även att de flesta avgifterna för 2014 ska 

räknas upp med 2,9 procent, enligt prognos för lönekostnader från Sveriges Kommuner 

och Landsting, medan andra avgifter ligger kvar på 2013 års nivå. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta 

 

1. Taxa för brandskyddskontroll. Lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor. 

 

2. Sotningsfrister. Lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor. 

 

3. Taxa för sotning. Lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor. 



21 

KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

4. Taxa för tillstånd. Lag (SFS 2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. 

 

5. Taxa för tillsyn. Lag (2003:778) om skydd mot olyckor samt lag (2010:1011) om 

brandfarliga och explosiva varor.  

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut.  

Kommunstyrelsens förslag 

Enligt förslag till beslut. 
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Kommunstyrelsen 2014-02-12 § 25 Dnr KS 2014/13 

Anmälan av arbetsutskottets protokoll - februari 2014 

Ärendebeskrivning 

Anmälan av arbetsutskottets protokoll från den 7, 21 och 28 januari. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen lägger protokollen till handlingarna. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger protokollen till handlingarna. 
  

 


