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 Sammanträdesdatum  
  

 Utdragsbestyrkande 
 

Kommunfullmäktige   2004-02-23 
 
 
Plats Kumla Folkets Hus, Teatern 
Tid Måndagen den 23 februari 2004 kl 18.30 – 19.45 
   
Beslutande Se bilaga 1  
   
Övriga deltagare Se bilaga 1  
   
Utses att justera protokollet Sven-Ove Cederstrand (s) Rolf Östman (v) 
   
Tid och plats för justering Stadshuset, kansliavdelningen 
 Torsdag den 26 februari kl 17.00 
   
   
   
Sekreterare ….................................................. §§ 10 – 15 
 Torild Hilmersson  
   
   
   
Ordförande …..................................................  
 Sölve Persson  
   
   
   
Justerare ….................................................. ….................................................. 
 Sven-Ove Cederstrand Rolf Östman 
   
 
 
      Anslag/Bevis 
      Protokoll är justerat 
 

Styrelse/Nämnd Kommunfullmäktige 
  
Sammanträdesdatum  2004-02-23 
    
Datum för uppsättande 2004-02-27 Datum  för nedtagande 2004-03-22 
  
Förvaringsplats  Kommunledningskontoret 
  
  
  
Underskrift …............................................. ...... 
 Lars Claesson 
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Kommunfullmäktige 2004-02-23 

Kommunstyrelsen 2004-02-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-02-10 
  
 Kf § 10  
 Ks § 18  

 Au § 35 Dnr 31/2004.253 
 

Priser på Kumla kommuns småhustomter 

Ärendebeskrivning Med anledning av att försäljning av tomterna vid Loviselundsgatan 
skall påbörjas har frågan om tomtpriset aktualiserats. De priser som 
hittills har använts vid försäljning av kommunens småhustomter 
grundar sig på beslut i kommunfullmäktige den 23 oktober 1989, 
§ 76, och den 10 juni 1991, § 54. 

Markhandläggare Annika Kensén föreslår i skrivelse från den 
2 februari 2004, att faktorer för prissättning bland annat skall utgöras 
av tomtstorlek, läget i kommunen, läget i tätorten, läget i området, 
bredd mot gatan, grundförhållanden samt andel i gemensamhetsan-
läggning. 

Vidare föreslår Kensén att prisgrupperna inom ett exploaterings-
område bör uppgå till maximalt fem olika nivåer, samt att prisinter-
vallet för 2004 skall vara 75 000 kronor till 150 000 kronor. Prisni-
våerna bör justeras årligen med hänsyn tagen till den allmänna prisut-
vecklingen. 

Enligt delegationsordning för kommunstyrelsen har teknisk chef och 
markhandläggare delegation för försäljning av småhustomter. I dele-
gationen bör enligt skrivelsen även ingå att inom exploateringskal-
kylen fastställa priset för varje tomt i aktuellt område. 

Utredare Torild Hilmersson föreslår i skrivelse från den 
5 februari 2004 att ett eventuellt beslut i fullmäktige enligt ovan 
nämnda förslag bör kompletteras med beslutet att kommunstyrelsen 
fastställer priset på tomter för småhus. Detta för att det skall vara 
möjligt att delegera fastställandet av tomtpriser till en tjänsteman. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige beslutar  

att prisgrupperna inom ett exploateringsområde uppgår till maximalt 
fem olika nivåer,  

att prisintervallet för 2004 skall vara 75 000 kronor till 
150 000 kronor och att prisnivåerna justeras årligen med hänsyn ta-
gen till den allmänna prisutvecklingen, samt 

att kommunstyrelsen fastställer priser på tomter för småhus. 

    forts. 
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Kommunfullmäktige 2004-02-23 

Kommunstyrelsen 2004-02-11 

  
 Kf § 10 forts.  

 Ks § 18  
   
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
Fullmäktiges beslut Prisgrupperna inom ett exploateringsområde uppgår till maximalt fem 

olika nivåer. 

Prisintervallet för år 2004 skall vara 75 000 kronor till 
150 000 kronor.  

Prisnivåerna justeras årligen med hänsyn tagen till den allmänna 
prisutvecklingen.  

Kommunstyrelsen fastställer priser på tomter för småhus. 
_____  

  
  
  
Expediering Tekniska kontoret 
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Kommunfullmäktige 2004-02-23 

Kommunstyrelsen 2004-02-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-01-27 
 Kf § 11  

 Ks § 21  
 Au § 18 Dnr 7/2004.003 

 
Skrivelse om ändringar i lokala ordningsföreskrifter för 
torghandel 

Ärendebeskrivning Örjan Braathen, Kumla Promotion, föreslår i skrivelse inkommen den 
15 januari 2004, att kommunen beslutar om ett tillägg till den lokala 
torgstadgan som innebär att mobila gatukök inte får ställas upp på 
torget under ordinarie torgdagar utan endast i samband med 
marknader och torgaktiviteter arrangerade av organisationer och 
föreningar verksamma i Kumla kommun. 

Örjan Braathen föreslår också att kommunen i de allmänna lokala 
ordningsföreskrifter som finns för Kumla kommun, för in bestäm-
melser om hur tillfällig försäljning på allmän plats, skall regleras. 

Arbetsutskottet  
Förslag Göran Arveståhl (m) föreslår att ovan föreslagna tillägg till den lokala 

torgstadgan ej genomförs. 

Torbjörn Ahlin (c) föreslår att ovan föreslagna tillägg till den lokala 
torgstadgan ej genomförs. 

Dan-Åke Moberg (s) föreslår att fullmäktige beslutar att genomföra 
det föreslagna tillägget till den lokala torgstadgan. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige beslutar om tillägg till den lokala torgstadgan 
som innebär att mobila gatukök inte får ställas upp på torget under 
ordinarie torgdagar utan endast i samband med marknader och 
torgaktiviteter arrangerade av organisationer och föreningar 
verksamma i Kumla kommun. 

Reservationer Göran Arveståhl (m) och Torbjörn Ahlin (c) reserverar sig till förmån 
för sina respektive förslag. 

Kommunstyrelsen  
Förslag Göran Arveståhl (m), Torbjörn Ahlin (c), Peter Agerhäll (fp) och Per 

Holm (kd) yrkar bifall till Arveståhls och Ahlins i arbetsutskottet 
avgivna förslag. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
Reservationer Göran Arveståhl (m), Elisabet Centervärn (m), Torbjörn Ahlin (c), 

Peter Agerhäll (fp) och Per Holm (kd) reserverar sig till förmån för 
Arveståhls och Ahlins förslag. 

    forts. 
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Kommunfullmäktige 2004-02-23 
  
 Kf § 11 forts.  
   
Kommunfullmäktige  
Förslag Göran Arveståhl (m), Torbjörn Ahlin (c), Peter Agerhäll (fp) och 

Trudi Hellqvist (mp) och Mats Hellgren (m) föreslår att 
kommunstyrelsens förslag avslås. 

Dan-Åke Moberg föreslår att kommunstyrelsens förslag bifalles med 
följande beslutsmotivering: Beslutet motiveras av ordningsskäl. 
Ordningsfrågorna är svåra att lösa på grund av torgets begränsade 
storlek. Till ordningsfrågorna hör också att frågorna om elförsörjning 
för denna typ av verksamhet inte är lösta.  

Göran Arveståhl (m) och Torbjörn Ahlin (c) föreslår att ärendet 
återremitteras till kommunstyrelsen. 

Propositionsordning Fullmäktige godkänner följande propositionsordning:  

Begäran om återremiss ställs mot att ärendet avgörs idag. Om ärendet 
skall avgöras idag ställs kommunstyrelsens förslag mot avslag. 

Fullmäktiges beslut Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen. 
_____  
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Kommunfullmäktige 2004-02-23 

Kommunstyrelsen 2004-02-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-02-10 
  
 Kf § 12  

 Ks § 16  

 Au § 38 Dnr 36/2004.107 

 
Bildande av bolag för utbyggnad och förvaltning av markbundet 
datanät i Kumla kommun 

Ärendebeskrivning Kommundirektör Thage Arvidsson och Lars Hallbergsson informerar 
om arbetet med utbyggnad av markbundet datanät i Kumla kommun. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige beslutar att ett bolag bildas för utbyggnad och 
förvaltning av markbundet datanät i Kumla kommun. 

Kommunstyrelsen godkänner de principer för anslutningskostnad 
som presenterats. 

Kommunstyrelsen medger att den avsiktsförklaring som träffats mel-
lan Kumla kommun och Thalamus Operations AB (THOP) enligt 
beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 januari 2003, § 28, 
där parterna har för avsikt att teckna avtal gällande THOP:s roll som 
kommunikationsoperatör i Kumla kommun, kan fullföljas. 

Kommunstyrelsen ger kommundirektör Thage Arvidsson, ekono-
michef Ronny Salomonsson och Lars Hallbergsson i uppdrag att 
utarbeta de närmare formerna för det bolag som skall bildas för 
utbyggnad och förvaltning av markbundet datanät i Kumla kommun 
med avseende på bland annat aktiekapital, investeringsbehov, tillgång 
till likviditet m m. 

Kommunstyrelsen  
 Kommundirektör Thage Arvidsson och Lars Hallbergsson informerar 

om arbetet med utbyggnad av markbundet datanät i Kumla kommun. 
Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att ett bolag bildas för utbyggnad och 

förvaltning av markbundet datanät i Kumla kommun. 
Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner de principer för anslutningskostnad 

som presenterats. 

Kommunstyrelsen medger att den avsiktsförklaring som träffats mel-
lan Kumla kommun och Thalamus Operations AB (THOP) enligt 
beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 januari 2003, § 28, 
där parterna har för avsikt att teckna avtal gällande THOP:s roll som 
kommunikationsoperatör i Kumla kommun, kan fullföljas. 

                                                                                                     forts 

 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 7 
 Sammanträdesdatum  
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 

 
Kommunfullmäktige 2004-02-23 

Kommunstyrelsen 2004-02-11 

  
 Kf § 12 forts  

 Ks § 16  
  
Kommunstyrelsens beslut, 
forts 

Kommunstyrelsen ger kommundirektör Thage Arvidsson, ekonomi-
chef Ronny Salomonsson och Lars Hallbergsson i uppdrag att utar-
beta de närmare formerna för det bolag som skall bildas för 
utbyggnad och förvaltning av markbundet datanät i Kumla kommun 
med avseende på bland annat aktiekapital, investeringsbehov, tillgång 
till likviditet m m. 

Kommunfullmäktige  
 Föreligger kommunledningskontorets skrivelse av den 17 februari 

2004, Bildande av bolag för utbyggnad och förvaltning av 
markbundet datanät i Kumla kommun. 

Förslag Mårten Franzson (v) föreslår att ärendet återremitteras till 
kommunstyrelsen. 

Torbjörn Ahlin (c), Göran Arveståhl (m) och Dan-Åke Moberg (s) 
föreslår att kommunstyrelsens förslag bifalles. 

Fullmäktiges beslut Ärendet avgörs idag. 

Kommunstyrelsens förslag att ett bolag bildas för utbyggnad och 
förvaltning av markbundet datanät i Kumla kommun bifalles. 

_____  
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Kommunfullmäktige 2004-02-23 

Kommunstyrelsen 2004-02-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-02-10 
  
 Kf § 13  
 Ks § 19  
 Au § 32 Dnr 27/2004.042 

 
Överföring av budgetavvikelser i bokslut för år 2003 till budget 
för år 2004 

Ärendebeskrivning Efter genomgång med företrädare för facknämnderna den 5 februari 
föreslår ekonomichef Ronny Salomonsson i skrivelse från den 
5 februari att fullmäktige beslutar att ingen överföring av resultat sker 
från år 2003 till år 2004 varken vad avser överskott eller underskott. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
Fullmäktiges beslut Förslaget bifalles. 

_____  
  
  
  
Expediering Kommunens nämnder 

Ekonomiavdelningen 
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Kommunfullmäktige 2004-02-23 

Kommunstyrelsen 2004-02-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-02-10 
  
 Kf § 14  
 Ks § 20  
 Au § 33 Dnr 28/2004.042 

 
Ombudgeteringar av investeringar från år 2003 till budget för år 
2004 

Ärendebeskrivning Efter genomgång med företrädare för facknämnderna den 5 februari 
föreslår ekonomichef Ronny Salomonsson i skrivelse från den 
5 februari att fullmäktige beslutar att ombudgetering av investeringar 
från 2003 till 2004 års budget sker enligt bilagd förteckning med 
sammanlagt 20 137 000 kronor. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 
Kommunstyrelsens förs lag Enligt arbetsutskottet. 
Fullmäktiges beslut Förslaget bifalles. 

_____  
  
  
  
Expediering  
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Kommunfullmäktige 2004-02-23 

Kommunstyrelsen 2004-02-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-01-13 
  
 Kf § 15  

 Ks § 22  

 Au § 13 Dnr 5/2004.005 

 
Förslag till IT-strategi för Kumla kommun 

Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har den 13 januari 2004 inkommit med 
förslag till IT-strategi för Kumla kommun.  

Strategin är övergripande för Kumla kommun, och skall vara vägle-
dande för alla nämnder vid hantering av IT och IT-säkerhet inom 
kommunen. 

Enligt strategin ska IT ses ur ett helhetsperspektiv för kommunen 
med en gemensam inriktning på IT-användandet för att uppnå bästa 
möjliga verksamhet åt kommuninnevånarna. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar förslag till IT-strategi för Kumla kommun. 
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
Fullmäktiges beslut Förslaget bifalles. 

_____  
  
  
  
Expediering Kommunens nämnder 

IT-enheten 
 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 
 Sammanträdesdatum  
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 

Kumla kommunfullmäktiges protokoll den    Bilaga 1 
 
Beslutande Socialdemokraterna Moderata Samlingspartiet 
 Dan-Åke Moberg Göran Arveståhl 
 Annica Eriksson Elisabet Ekestubbe 
 Björn Eriksson Mats Hellgren 
 Katarina Hansson Elisabet Centervärn 
 Carl-Gustav Thunström  

t.o.m. § 16 
Berry Keller 

 Roger Arvidsson fr.o.m. § 17  
 Marianne Arvidsson Centerpartiet 
 Sölve Persson Torbjörn Ahlin 
 Gun-Britt Andersson Marguerite Landin 
 Christer Thörner Maria Rönnbäck 
 Liselott Rehnman Anette Friman 
 Thomas Andersson Gillis Gager 
 Berndt Andersson  
 Lisbet Björklund Kristdemokraterna 
 Sven-Ove Cederstrand Liselott Schöllin 
 Gun-Britt Ahlin Sven-Arne Karlsson 
 Sven-Erik Dahlberg Raymonda Kourie 
 Eva Wilhelmsson  
 Bert Eriksson Folkpartiet liberalerna 
 Inga-Lill Nilsberth Peter Agerhäll 
 Sten Persson Kerstin Cederström 
 Kristina Davidsson Katrin Tensmyr 
 Sven-Inge Carlsson Tony Larsson-Malmberg 
 Katarina Öberg  
  Miljöpartiet 
 Vänsterpartiet Trudi Hellqvist 
 Rolf Östman  
 Mårten Franzson  
 Elisabeth Berglund  
   
   
Ej tjänstgörande ersättare Ingvar Lundh (fp) Jan Nilsson (mp) 
 Herje Fahlén (fp)  
   
   
Anmälda förhinder Marwan Barakat (s) Helena Larserö (c) 
 Margareta Hultman-Brikell (v) Göran Larsson (kd) 
 Jan Engman (c) Per Holm (kd) 
   
   
Övriga närvarande Torild Hilmersson, sekr  
 Thage Arvidsson  

 


