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Kommunstyrelsen 2002-02-13 
        
 Ks § 9 

          
 

Anmälan av arbetsutskottets protokoll 

Ärendebeskrivning Anmäles beslut genom protokoll från kommunstyrelsens arbetsut-
skott den 15 januari och 5 februari 2002. 
_____  
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Kommunstyrelsen 2002-02-13 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-02-05 
  
        
 Ks § 10 

 Au §  27 Dnr 321/2001.101 
 

Gull-May Arnells motion angående politikerorganisationen i 
Kumla komun 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2001, § 88, att 
överlämna en motion av Gull-May Arnell (fp) till kommunstyrelsen 
för beredning. 

I motionen föreslås fullmäktige besluta att återigen se över hur resur-
ser för det politiska arbetet ska fördelas mellan partierna i Kumla. 

Arbetsutskottet beslutade den 8 januari 2002, § 6, att ge kommunled-
ningskontoret i uppdrag att till den 5 februari 2002 avge förslag till 
yttrande. 

Utredare Torild Hilmersson har utarbetat förslag till yttrande. 

Av yttrandet framgår att utformningen av den politiska organisa-
tionen i Kumla utgått från uppfattningen att den politiska styrningen 
av kommunen sker bäst om det finns en samlad opposition, och att 
oppositionens resurser ej splittras upp i ett proportionellt system. 

Enligt förslag till yttrande finns idag ej den breda uppslutning bland 
partierna som krävs för att ta initiativ till den förändring som motio-
nären önskar. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar yttrandet. 

Motionen anses därmed besvarad. 

Kommunstyrelsen  
 Peter Agerhäll (fp), Per Holm (kd) och Margaretha Hultman         

Brikell (v) yrkar bifall till motionen. 
Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige antar yttrandet. 
Reservationer Peter Agerhäll (fp), Per Holm (kd), Margaretha Hultman Brikell (v) 

och Mårten Franzson (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
motionen. 

 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum  
  
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 

4 

 

       

Kommunstyrelsen 2002-02-13 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-02-05 
  
        
 Ks § 11 

 Au §  29 Dnr 326/2001.600 
 

Torbjörn Ahlins och Göran Arveståhls motion angående mer 
fysisk aktivitet i skolan  

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2001, § 89, att 
överlämna en motion av Torbjörn Ahlin (c) och Göran Arveståhl (m) 
till kommunstyrelsen för beredning. 

I motionen föreslås fullmäktige besluta 

att barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att igångsätta en 
försöksverksamhet i en lämplig skola i kommunen så att daglig fysisk 
aktivitet införs på skolschemat, gärna i samarbete med andra intres-
senter i enligt med vad som beskrivs i motionen, 

att barn- och utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförva lt-
ningen ges i uppdrag att öka skolans utnyttjande av kommunens 
badanläggningar med utnyttjandegraden år 1986/87 som riktmärke. 

Arbetsutskottet beslutade den 8 januari 2002, § 7, att ge barn- och 
utbildningsförvaltningen i uppdrag att till 5 februari 2002, utarbeta 
förslag till yttrande. 

Barn- och utbildningschef Anders Nordin har i skrivelse från den 3 
februari 2002 inkommit med förslag till yttrande.  

I yttrandet föreslår Anders Nordin att motionens båda yrkanden 
avslås, då utvecklingsarbete redan pågår i skolan kring de frågor 
motionärerna tar upp. 

Anders Nordin föreslår också att kommunfullmäktige ställer sig 
bakom intentionerna i motionen om ökad fysisk aktivitet i skolan. 

Torbjörn Ahlin (c) yrkar bifall till motionen. 

Dan-Åke Moberg (s) yrkar avslag på motionen. 
Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Motionen anses därmed besvarad. 
Reservation Göran Arveståhl (m) och Torbjörn Ahlin (c) reserverar sig mot beslu-

tet till förmån för Torbjörn Ahlins förslag. 
     forts. 
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Kommunstyrelsen 2002-02-13 

        
 Ks § 11,  forts 
  

Kommunstyrelsen 
 

 

Förslag Margaretha Hultman Brikell (v) föreslår att kommunfullmäktige 
bejakar intentionen i motionen samt att kommunen aktivt arbetar för 
att utöka försöksverksamheten i alla skolor. 

Torbjörn Ahlin (c) och Göran Arveståhl (m) föreslår att Margaretha 
Hultman Brikells förslag bifalles. 

Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige avslår motionen. 
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Kommunstyrelsen 2002-02-13 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-02-05 
  
        
 Ks § 12 

 Au §  31 Dnr 3/2002.770 
 

Förlängning av samarbetsavtal mellan kommunerna och lands -
tinget i Örebro län inom hälso- och sjukvård 

Ärendebeskrivning Kommunförbundet i Örebro län har vid styrelsemöte den 12 decem-
ber 2001 beslutat föreslå kommunerna i Örebro län att förlänga gäl-
lande samarbetsavtal under tiden 2002-01-01 – 2003-12-31, med 
möjlighet till ytterligare två års förlängning. 

Arbetsutskottet beslutade den 8 januari 2002, § 1, att innan avtal 
skrivs under, skall kontakt tas med landstingets ansvariga för ett möte 
där tillgången till allmänsjukvård för boende i Kumla kommun skall 
diskuteras. 

Kommunalrådet Dan-Åke Moberg (s) informerar om det möte han 
och kommunalrådet Annica Eriksson (s) haft med landstingets ansva-
riga och de positiva signaler mötet gav. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige förlänger samarbetsavtalet. 
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
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Kommunstyrelsen 2002-02-13 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-02-05 
  
        
 Ks § 13 

 Au §  32 Dnr 174/2000.422 
 

Avtal mellan Kumla kommun och Procordia AB  

Ärendebeskrivning Kumla kommun och Procordia AB har i många år samarbetat angå-
ende rening av företagets processavloppsvatten. 

Produktionsförändringar och ökade krav från miljömyndigheten har 
gjort gällande avtal omodernt och ett nytt avtal angående brukande av 
den allmänna avloppsanläggningen har upprättats. 

Tekniska kontoret föreslår i tjänsteutlåtande av den 25 januari 2001 
att avtalet godkänns. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen godkänner avtalet. 
Kommunstyrelsens beslut Avtalet godkännes. 

_____  
  
  
  
  
Expediering Bo Örtegren 

Tekniska kontoret 
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Kommunstyrelsen 2002-02-13 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-02-05 
  
        
 Ks § 14 

 Au §  33 Dnr 47/2002.346 
 

Ändring av va-taxan angående särskilda reningsavgifter 

Ärendebeskrivning Ett förslag till nytt avtal angående avloppsrening har träffats mellan 
Kumla kommun och Procordia AB. 

Nuvarande avtal innehåller en paragraf om särskilda reningsavgifter. 
I förslag till nytt avtal är avgifterna istället reglerade enligt den för 
tillfället gällande va-taxan. 

Tekniska kontoret har i tjänsteutlåtande av den 30 januari 2002, före-
slagit att kommunfullmäktige beslutar om justering av va-taxan enligt 
förslaget. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige godkänner justering av  va-taxa. 
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
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Kommunstyrelsen 2002-02-13 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-01-15 
  
        
 Ks § 15 

 Au §  19 Dnr 18/2002.003 
 

Grafisk profil för Kumla kommun 

Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har arbetat fram ett förslag till grafisk 
manual för Kumla kommun. Manualen beskriver hur och när den 
officiella profilen, som är kommunvapnet, och PR-profilen, som är 
blomman, skall användas. 

Kommunledningskontoret föreslår också att delegationsordningen 
ändras avseende tillstånd att använda kommunens heraldiska vapen 
för andra ändamål än vad som framgår av profilpärm och profil-
manual. Idag är kommundirektören beslutande, med den administra-
tiva chefen som ersättare. Enligt förslaget är kommundirektören fort-
satt beslutande, men ersättare blir informationsansvarig.  

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 
Kommunstyrelsens beslut Informationsansvarig tjänsteman ges delegation att som ersättare för 

kommundirektören besluta om tillstånd att använda kommunens 
heraldiska vapen.   

Kommunstyrelsens förslag 
till fullmäktige  

Den grafiska profilen antages. 
_____  

  
  
  
Expediering Lars Claeson 
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Kommunstyrelsen 2002-02-13 
        
 Ks § 16 Dnr 22/2002.041 
 

Nämndernas månadsrapporter till kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen, miljö- och byggnadsnämnden, kultur- och fritids-
nämnden, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden har 
inkommit med rapport till kommunstyrelsen avseende utfall på drift- 
och investeringsbudgeten. 
_____  
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Kommunstyrelsen 2002-02-13 
        
 Ks § 17 Dnr 22/2002.041 
 

Svar från socialnämnden till kommunstyrelsen med anledning av 
månadsrapporten för december 2001 

Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen beslutade den 16 januari 2002, § 5, att ge social-
nämnden i uppdrag att till sammanträde med kommunstyrelsen den 
13 februari 2002, lämna svar på ett antal frågor med anledning av 
månadsrapporten för december 2001. 

Socialchef Håkan Hjelm har i skrivelse av den 4 februari 2002 lämnat 
förslag till svar på dessa frågor.  

Socialnämnden har den 5 februari 2002, § 16, antagit skrivelsen som 
svar på ställda frågor. 

Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner skrivelsen. 
_____  

  
  
  
Expediering Socialnämnden 
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Kommunstyrelsen 2002-02-13 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-02-12 
  
        
 Ks § 18 

 Au §  61 Dnr 38/2001.041 
 

Kommunstyrelsens internbudget för år 2002-2004 

Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har utarbetat förslag till internbudget för 
åren 2002-2004 för kommunstyrelsens ansvarsområde. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen antar förslaget. 
Kommunstyrelsens beslut Enligt arbetsutskottet. 

_____ 
  
  
  
Expediering Ekonomiavdelningen 
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Kommunstyrelsen 2002-02-13 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-02-05 
  
        
 Ks § 19 

 Au §  34 Dnr 7/2002.346 
 

Tilläggsavgift för utökande av tomtyta, Jupiter 5 

Ärendebeskrivning Pilängens Industrihotell AB har utökat tomtytan på sin fastighet 
Jupiter 5 (Marsvägen 2 B) och då påförts tilläggsavgift för vatten och 
avlopp. 

Företaget anser dessa avgifter oskäliga i dagsläget då de ej planerar 
någon byggnation inom de närmaste åren. Företaget anser därför att 
avgifterna skall betalas in vid start av byggnation. 

Enligt gällande va-taxa kan anläggningsavgiften, om den är 
betungande, fördelas på årliga betalningar under viss tid, högst tio år. 

Gatuchef Mats Iggmark har i skrivelse av den 16 januari 2002 över-
lämnat ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen avslår företagets begäran om att avgifterna skall 
betalas in vid start av byggnation. 

Företaget kan, om de så önskar, välja att betalningen av anläggnings-
avgiften fördelas på 10 år. 

Kommuns tyrelsens beslut Enligt arbetsutskottet. 
_____  

  
  
  
Expediering Pilängens Industrihotell AB 

Mats Iggmark 
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Kommunstyrelsen 2002-02-13 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-02-05 
  
        
 Ks § 20 

 Au §  35 Dnr 28/2002.344 
 

Vattenanslutning Hjortsberga 

Ärendebeskrivning Ett flertal fastighetsägare i Hjortsbergaområdet har begärt att få 
kommunal vattenanslutning på grund av grundvattnets dåliga kvalitet. 

Fastigheterna ligger utanför vattenverkets verksamhetsområde, en 
utökning av området är idag ej aktuellt. En möjlighet är att fastighets-
ägarna ansluter en privat ledning till vattenverket. 

Gatuavdelningen önskar i skrivelse av den 16 januari 2002 ett prin-
cipbeslut om sådana privata vattenledningar skall tillåtas. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar att Kumla kommun tecknar ett särskilt 
avtal med berörda fastighetsägare som till självkostnadspris får möj-
lighet till kommunal vattenanslutning. 

Kumla kommun skall äga vattenledningen. 

Göran Arveståhl (m) deltar ej i beslutet. 
Kommunstyrelsens beslut Ärendet återremitteras till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

_____  
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Kommunstyrelsen 2002-02-13 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-02-05 
  
        
 Ks § 21 

 Au §  40 Dnr 29/2002.261 
 

Arrendeavgift för jordbruksmark 

Ärendebeskrivning En översyn av Kumla kommuns arrendeavgifter gjordes i början av 
90-talet. Avgiftens storlek grundar sig på jordbruksverkets avräk-
ningsprisindex (A-index). A-index, som baserar sig på priset som 
lantbrukaren betalar för sina produkter, har sjunkit och arrendeavgif-
terna har varit desamma sedan början av 90-talet. 

Stadsbyggnadschef Bo Örtegren och markhandläggare Annika Ken-
sén har i tjänsteutlåtande av den 18 januari 2002 föreslagit att Kumla 
kommun skall beräkna kommande arrendeavgifter via Konsument-
prisindex istället för A-index. Vidare föreslås att avgifterna förändras 
enligt bifogat förslag. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen antar nya arrendeavgifter enligt 

-1100 kr/ha, för normalbra åkermark, sammanhängande skifte >3 ha 

-900 kr/ha, för normalbra åkermark, skifte <3 ha 

-600 kr/ha, betesmark. 

Vidare föreslås kommunstyrelsen besluta att dessa avgifter skall gälla 
under 5 år då en ny översyn görs. Arrendeavgiften kommer således  
ej att beräknas varken med hjälp av A-index eller KPI utan vara en 
för fem år framåt fastställd avgift. 

Kommunstyrelsens beslut Enligt arbetsutskottet. 
_____  

  
  
  
Expediering  Tekniska kontoret 
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