
KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 2001-11-07 
  

 Utdragsbestyrkande 
 

  
Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet,  
 onsdagen den 7 november 2001 kl 17.00 – 17.45 
  
  
Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) 
 Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) 
 Gun-Britt Andersson (s) Göran Arveståhl (m) 
 Marianne Arvidsson (s) Sören Götemo (m) 
 Björn Eriksson (s) Mårten Franzson (v) 
 Carl-Gustav Thunström (s) Margareta Hultman Brikell (v) 
 Torbjörn Ahlin (c)  
   
Närv ej tjg ersättare Bert Eriksson (s) Göran Larsson (kd) 
 Eva Wilhelmsson (s) Berry Keller (m)  
 Ann-Britt Ottosson (kd)  
   
Övriga Torild Hilmersson, sekr Ulla Lundholm 
 Thage Arvidsson  Ingemar Edsander § 93 
 Maria Neselius Anders Nordin § 91 
 Ronny Salomonsson  
  
Justerare Torbjörn Ahlin 
  
  
Sekreterare ...................................................... §§ 91 - 101 
 Torild Hilmersson  
   
   
Ordförande ....................................................... 
 Dan-Åke Moberg 
  
  
Justerare ...................................................... 
 Torbjörn Ahlin 
 
 Anslag/Bevis 
 Protokoll är justerat 
 

Styrelse/Nämnd  Kommunstyrelsen 
  
Sammanträdesdatum  2001-11-07 
 

Datum för uppsättande 2001-11-09 Datum för nedtagande 2001-12-03 
 

Förvaringsplats  Kommunledningskontoret 
  
  
Underskrift ...................................................... 
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 Lars Claesson 
       

Kommunstyrelsen 2001-11-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2001-10-30 
  
        
 Ks § 91 

 Au §  295 Dnr 288/2001.600 
 

Kvalitetsredovisning inom skolväsendet 2001 

Ärendebeskrivning Enligt förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet (SFS 
1997:702) skall varje kommun årligen upprätta skriftlig kvalitetsre-
dovisning. Barn- och utbildningsförvaltningen har utarbetat förslag 
till kvalitetsredovisning inom skolväsendet år 2001.  

Arbetsutskottet förslag Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
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Kommunstyrelsen 2001-11-07 

       

  

 Ks § 92 
 

Anmälan av arbetsutskottets protokoll 

Ärendebeskrivning Anmäles beslut genom protokoll från kommunstyrelsens arbetsut-
skott 24, 25 och 26 september 2001, samt 9, 16 och 30 oktober 2001 
_____  
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Kommunstyrelsen 2001-11-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2001-10-30 
  
        
 Ks § 93 

 Au §  293 Dnr 38/2001.041 
 

Förslag till budget för 2002 och flerårsbudget 2003-2004 

Ärendebeskrivning Budgetberedningen har överlämnat förslag till budget för år 2002 och 
flerårsbudget för år 2003-2004. 

Torbjörn Ahlin föreslår förändringar i budgetberedningens förslag 
enligt sammanställning benämnd ”Budgetavvikelser från socialde-
mokraternas förslag”. 

Vidare föreslår Ahlin följande tillägg: 

- Alternativa driftformer inom förskolan skall prövas. 

- Utökade resurser för placering av barn/ungdomar på institution, 
familjehem, kontaktfamilj skall inkludera inrättande av tjänst för 
att hålla kontakt med, utveckla nya och utbilda familjehem. 

- Lämpliga åtgärder i sophanteringen för att minska sopmängden 
skall utredas till 2002 års budgetberedning. 

- Det s.k. tre plus tre systemet skall provas inom socialförvalt-
ningens område. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar budgetberedningens förslag till budget för 
år 2002. 

Respektive nämnd får i uppdrag att om så erfordras revidera sina 
effektmål med hänsyn till tilldelade resurser och förändrade behov. 

Utdebiteringen för år 2002 fastställes till kronor 20:42 per skatte-
krona. 

Låneramen för rörelsekrediter fastställes till 25 000 000 kronor. 
Reservationer Torbjörn Ahlin och Göran Arveståhl reserverar sig med skriftlig 

motivering mot beslutet till förmån för Ahlins förslag. 
Kommunstyrelsen  
Förslag Torbjörn Ahlin (c) och Göran Arveståhl (m) föreslår att det av Ahlin i 

arbetsutskottet avgivna alternativa budgetförslaget bifalles. 

Per Holm (kd) föreslår att det av kristdemokraterna avgivna 
alternativa budgetförslaget bifalles.  

Margareta Hultman-Brikell (v) föreslår att det av vänsterpartiet 
avgivna alternativa budgetförslaget bifalles. forts. 
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Kommunstyrelsen 2001-11-07 
  
        
 Ks § 93  forts 
  
Propositionsordning Följande propositionsordning godkännes: 

Bifall till arbetsutskottets fö rslag utom i de delar där motförslag finns. 

Därefter ställs vart och ett av de alternativa budgetförslagen mot 
arbetsutskottets förslag. 

Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige antar budgetberedningens förslag till budget för 
år 2002. 

Respektive nämnd får i uppdrag att om så erfordras revidera sina 
effektmål med hänsyn till tilldelade resurser och förändrade behov. 

Utdebiteringen för år 2002 fastställes till kronor 20:42 per skatte-
krona. 

Låneramen för rörelsekrediter fastställes till 25 000 000 kronor. 
Reservationer Torbjörn Ahlin (c), Göran Arveståhl (m) och Sören Götemo (m) 

reserverar sig mot beslutet till förmån för Ahlins och Arveståhls 
förslag. 

Per Holm (kd) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag. 

Margareta Hultman-Brikell (v) och Mårten Franzson (v) reserverar 
sig mot beslutet till förmån för Hultman-Brikells förslag. 
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Kommunstyrelsen 2001-11-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2001-10-30 
  
        
 Ks § 94 

 Au §  294 Dnr 295/2001.362 
 

Taxor inom renhållningsområdet 

Ärendebeskrivning Tekniska kontoret har överlämnat förslag till förändrade taxor gäl-
lande hushållsavfall, affärsavfall, slamtömning och deponering vid 
sopstationen i Kvarntorp. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar förslag till Taxa för hushållsavfall, Taxa 
för affärsavfall i container, Taxa för slamtömning  och Taxa för 
deponering vid sopstationen i Kvarntorp. 

Taxorna gäller från och med den 1 januari 2002.  
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
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Kommunstyrelsen 2001-11-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2001-08-21 
  
        
 Ks § 95 

 Au §  212 Dnr 70/2001.378 
 

Energiplan för Kumla kommun 

Ärendebeskrivning I lagen om kommunal energiplanering (SFS 1977:439) föreskrivs att 
det i varje kommun skall finnas en aktuell plan för tillförsel, distribu-
tion och användning av energi i kommunen. 

Arbetsutskottet gav den 18 april 2000, § 146, tekniska kontoret i upp-
drag att utarbeta förslag till reviderad energiplan för Kumla kommun. 

Tekniska kontoret överlämnade den 3 mars 2001 förslag till energi-
plan. Arbetsutskottet gav den 20 mars 2001 tekniska kontoret i upp-
drag att lämna förslaget på remiss till kommunens förvaltningar och 
övriga berörda. 

Driftingenjör Anders Brorson redovisar i skrivelse av den av den 14 
augusti 2001 sammanställning över inkomna remissvar och de änd-
ringar i förslaget till energiplan som gjorts med anledning av 
remis??svaren . 

Stadsbyggnadschef Bo Örtegren redogör för inkomna remissvar och 
de ändringar och tillägg som gjorts i energiplanen med anledning av 
dessa. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar energiplanen. 

Kommunstyrelsen  
Förslag Per Holm (kd) föreslår att punkten 10.9.1 andra underpunkten får 

följande lydelse: 

En sammanhållen bebyggelse ska eftersträvas vid planläggning. 
Kommunen ska inom ramen för sina möjligheter att påverka alltid 
sträva efter en uppvärmning med fjärrvärme eller annan 
miljövänlig teknik såsom solenergi, värmepumpar med flera. 

Vidare föreslår Holm att energiplanen skall utvärderas efter tre år. 
Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige antar energiplanen med Holms ändringsförslag. 

Energiplanen skall utvärderas efter tre år. 
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Kommunstyrelsen 2001-11-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2001-10-30 
  
        
 Ks § 96 

 Au §  296 Dnr 296/2001.110 
 

Kommunens indelning i valdistrikt 

Ärendebeskrivning Registerhållningen för kommunens indelning i valdistrikt har över-
förts från skattemyndigheten till länsstyrelsen. Länsstyrelsen kommer 
på grund av byte av underlag för valdistriktsindelning att fatta ett nytt 
beslut om valdistriktsindelning. 

Någon förändring jämfört med nuvarande valdistriktsindelning är ej 
aktuell.  

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige godkänner valdistriktsindelningen grundad på 
det av länsstyrelsen utarbetade underlaget. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
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Kommunstyrelsen  2001-11-07 
  
        

 Ks §  97 Dnr 39/2001-01 
 

Nämndernas månadsrapport till kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen, miljö- och byggnadsnämnden, kultur- och fritids-
nämnden, barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden har 
inkommit med rapport till kommunstyrelsen avseende prognos för 
utfall på drift- och investeringsbudgeten. 
_____  
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Kommunstyrelsen 2001-11-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2001-10-30 
  
        

 Ks § 98 
 Au §  304 Dnr 363/2000.023 
 

Förstärkt ledningsorganisation inom socialförvaltningen 

Ärendebeskrivning Socialnämnden har den 19 december 2000, § 118, föreslagit kom-
munstyrelsen att utöka nämndens anslag för att kunna finansiera ny 
tjänst som äldreomsorgschef. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 9 januari 2001, § 10, åter-
remitterat ärendet till socialnämnde för ytterligare utredning av led-
ningsorganisationen. 

Socialnämnden har den 9 oktober 2001, § 88, behandlat ärendet. 
Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen godkänner den föreslagna förstärkningen av 

ledningsorganisationen inom socialförvaltningen. 
Kommunstyrelsens beslut Den föreslagna förstärkningen av ledningsorganisationen inom 

socialförvaltningen godkännes. 
_____  

  

  

  

Expediering Socialnämnden 
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Kommunstyrelsen 2001-11-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2001-10-30 
  
        

 Ks § 99 
 Au §  297 Dnr 249/2001.252 
 

Förvärv av fastigheten Kumla Stene 10:3 

Ärendebeskrivning Kommunen har tillfrågats om intresse att förvärva Kumla Stene 10:3, 
cirka 2 ha. Marken ligger i anslutning till korsningen mellan lv 534 
och lv 529. 

Köpekontrakt har upprättats enligt vilken Kumla kommun av Eva 
Leopoldsson och Ann-Marie Olofsson förvärvar fastigheten Kumla 
Stene 10:3, för en köpesumma av 70 000 kronor. 

Skälet till eventuellt förvärv är att i god tid köpa in mark som är eller 
kommer att bli intressant för samhällsutbyggnaden. 

Köpekontraktet gäller under förutsättning att kommunstyrelsen i 
särskilt beslut godkänner detsamma samt att kommunen får förvärvs-
tillstånd. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen godkänner köpekontraktet. 
Kommunstyrelsens beslut Köpekontraktet godkännes. 

_____  
  
  
  
Expediering Annika Kensén 

Ekonomiavdelningen 
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Kommunstyrelsen 2001-11-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2001-10-30 
  
        

 Ks § 100 
 Au §  306 Dnr 297/2001.002 
 

Ny attestförteckning för kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har upprättat förslag till ny attestförteck-
ning för kommunstyrelsen. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen godkänner förslaget till attestförteckning. 
Kommunstyrelsens beslut Förslaget godkännes. 

Vid framtida behandling av attestförteckningen i kommunstyrelsen 
skall handlingen hållas tillgänglig för läsning och inte sändas ut. 
_____  

  

  

  

Expediering Ekonomiavdelningen 
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Kommunstyrelsen 2001-11-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2001-10-16 
  
        

 Ks § 101 
 Au §  288 Dnr 284/2001.101 
 

Förslag till sammanträdesordning för år 2002 och januari 2003 

Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har utarbetat förslag till sammanträdesord-
ning för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess arbetsut-
skott för år 2002 och januari 2003. 

Kommunstyrelsens beslut Förslaget godkännes för kommunstyrelsens del. 
_____  

 
 
 


