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Kommunstyrelsen 2002-03-06 

       
  
        

        
 Ks §  22        
 

Anmälan av arbetsutskottets protokoll 

Ärendebeskrivning Anmäles beslut genom protokoll från kommunstyrelsens arbetsut-
skott den 7, 12 och 26 februari 2002. 
_____ 
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Kommunstyrelsen 2002-03-06 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-02-26 
  
        
 Ks § 23 

 Au §  76 Dnr 84/2002.255 
 

Ny kraftledning vid Åbytorp 

Ärendebeskrivning Vattenfall Regionnät AB avser att uppföra en ny 130 Kv-ledning 
mellan befintliga ledningar väster och öster om Åbytorp. Vid tidigare 
samråd redovisades ett nordligt och ett sydligt alternativ. Kumla 
kommun och Länsstyrelsen förordade då p g a landsbygdsbilden det 
södra alternativet. 

Med hänsyn till eventuella fornlämningar och synpunkter från mark-
ägare föreslås nu det norra alternativet i höjd med Sickelsta rastplats. 

Miljö- och byggnadsnämnden hade vid sammanträde den 5 februari 
2002, § 12, ej någon erinran mot förslaget. 

Arbetsutskottet  
Förslag Torbjörn Ahlin (c) föreslår att det norra alternativet förordas. 

Dan-Åke Moberg (s) föreslår att det södra alternativet förordas. 
Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet bifaller Mobergs förslag. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, med ett övergripande ansvar för 
hela Kumla kommuns fysiska planering, förordar härmed det södra 
alternativet. 

Reservationer Torbjörn Ahlin (c) reserverar sig till förmån för sitt förslag. 
Kommunstyrelsen  
 Skrivelse har den 6 mars 2002 inkommit från Ann-Catrine Larsson m 

fl med begäran om omprövning av förordandet av det södra alter-
nativet. 

 
Förslag Torbjörn Ahlin (c) föreslår att det norra alternativet förordas.  

Dan-Åke Moberg (s) föreslår att det södra alternativet förordas.  
                                                                                                 forts 
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Kommunstyrelsen 2002-03-06 

       
  
        
 Ks § 23, forts 

          
 

 

Votering Votering begärs. Följande voteringsproposition godkännes: den som 
vill bifalla Ahlins förslag röstar enligt det norra alternativet, den som 
vill bifalla Mobergs förslag röstar enligt det södra alternativet. 

Röster till förmån för det norra alternativet avges av: Per Holm (kd), 
Torbjörn Ahlin (c), Peter Agerhäll (fp), Göran Arveståhl (m), Sören 
Götemo (m), Mårten Franzson (v) och Elisabeth Berglund (v). 

Röster till förmån för det södra alternativet avges av: Dan-Åke Mo-
berg (s), Annica Eriksson (s), Sven-Ove Cederstrand (s), Marianne 
Arvidsson (s), Björn Eriksson (s), och Carl-Gustav Thunström (s). 

Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen har således med sju röster för det norra alternativet 
och sex röster för det södra alternativet, beslutat förorda det norra 
alternativet. 
_____ 

  
  
  
Expediering Ann-Catrine Larsson 

Vattenfall Regionnät AB 
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Kommunstyrelsen 2002-03-06 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-02-12 
  
        

 Ks § 24 

 Au §  58 Dnr 339/2001.600 
 

Göran Arveståhls och Torbjörn Ahlins motion angående skrift-
liga omdömen i skolan 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2001, § 92, att 
överlämna en motion av Göran Arveståhl (m) och Torbjörn Ahlin (c) 
till kommunstyrelsen för beredning. 

I motionen föreslås fullmäktige besluta 

att varje elev och dennes föräldrar, i de kommunala grundskolorna, 
från och med fjärde årskurs löpande, dock minst en gång per termin, 
skriftligen får individuell information om den egna utvecklingen och 
lärandet, samt 

att informationen används som en del i elevens individuella utveck-
lingsplan. 

Arbetsutskottet beslutade den 8 januari 2002, § 10, att ge barn- och 
utbildningschef Anders Nordin i uppdrag att till den 5 februari 2002 
avge förslag till yttrande. 

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

I yttrande föreslår Anders Nordin att motionen avslås eftersom ett 
genomförande bryter mot grundskoleförordningen. 

Arbetsutskottet beslutade den 5 februari 2002, § 30, att bordlägga 
ärendet för behandling vid sammanträde den 12  februari 2002. 

Arbetsutskottet  
Förslag Torbjörn Ahlin (c) föreslår att skolplanen för Kumla kommun förtyd-

ligas genom en skrivning om att ”skriftlig information skall ges efter 
målsmans samtycke”. 

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

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

                                                                                          forts. 
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Kommunstyrelsen 2002-03-06 

       
  
        
 Ks § 24 , forts      

          
 

 

Kommunstyrelsen Göran Arveståhl (m) föreslår att motionen tillstyrks samt att skolpla-
nen för Kumla kommun förtydligas genom en skrivning om att 
”skriftlig information skall ges efter målsmans samtycke”. 

Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige avslår motionen. 
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Kommunstyrelsen 2002-03-06 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-02-12 
  
        

 Ks § 25 

 Au §  59 Dnr 283/2001.600 
 

Göran Arveståhls motion om de politiska ungdomsförbundens 
medverkan i skolan 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 15 oktober 2001, § 72, en av 
Göran Arveståhl (m) framlagd motion om de politiska ungdomsför-
bundens medverkan i skolan. 

I motionen föreslås fullmäktige uttala vikten av att skolan är öppen 
för omvärlden och att de politiska ungdomsförbundens roll i under-
visningen borde vara självklar. 

Vidare föreslås fullmäktige besluta att motionens intentioner beaktas i 
verksamhetsdirektiven för skolverksamheten. 

Arbetsutskottet beslutade den 30 oktober 2001, § 307, att ge barn- 
och utbildningsnämnden i uppdrag att utarbeta förslag till yttrande. 

Barn- och utbildningsnämnden har den 23 januari 2002, § 5, upprättat 
förslag till yttrande. 

I yttrandet föreslår barn- och utbildningsnämnden att kommunfull-
mäktige ställer sig bakom intentionerna i motionen, men i övrigt kon-
staterar att det motionären föreslår redan idag genomförs.  

Arbetsutskottet Göran Arveståhl (m) föreslår att skrivningen ”men i övrigt konstatera 
att det motionären föreslår redan idag genomförs”, stryks i förslag till 
yttrande. 

Annica Eriksson (s) föreslår att kommunfullmäktige antar yttrandet. 
Arbetsutskottets förs lag  Kommunfullmäktige antar yttrandet. 

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

Arbetsutskottet  
Förslag Göran Arveståhl (m) föreslår att kommunfullmäktige tillstyrker mo-

tionen. 
Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige antar yttrandet. 
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Kommunstyrelsen 2002-03-06 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-02-26 
  
        

 Ks § 26 

 Au §  68 Dnr 327/2001.011 
 

Förslag till plan-, bygg- och bostadsprogram 2002-2004 

Ärendebeskrivning Plan-, bygg- och bostadsprogrammet upprättas årligen och beskriver 
de närmaste årens planerings- och exploateringsverksamhet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 4 december 2001 att 
skicka programmet på remiss till berörda för yttrande.  

Förslag till plan-, bygg- och bostadsprogram för 2002 – 2004 har 
upprättats av stadsarkitekt Kurt Larsson den 3 januari 2002. 

Arbetsutskottets beslut Stadsarkitekt Kurt Larsson får i uppdrag att till kommunstyrelsens 
sammanträde den 6 mars 2002 inarbeta de synpunkter som fram-
kommit via remissvar samt kommentera dessa i programmet. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige godkänner förslag till plan-, bygg- och bostads-
program för 2002-2004 med ovanstående justering. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
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Kommunstyrelsen 2002-03-06 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-02-26 
  
        

 Ks § 27 

 Au §  69 Dnr 322/1999.212 
 

Fördjupning av översiktsplan för Norra Mos-Sörby, Kumla 
kommun 

Ärendebeskrivning Miljö- och byggnadsnämnden har efter utställning översänt förslag 
till fördjupning av översiktsplan för Norra Mos-Sörby, Kumla kom-
mun.  

Planens syfte är att översiktligt bestämma markanvändningen i Norra 
Mos och Sörby samt utgöra underlag för kommande detaljplanlägg-
ning av nya bostads- och arbetsområden. 

Stadsarkitekt Kurt Larsson har den 30 januari 2002 upprättat tjänste-
utlåtande. 

Miljö- och byggnadsnämnden har den 5 februari 2002, § 3, beslutat 
godkänna planen och överlämna förslaget till kommunfullmäktige för 
antagande. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar fördjupning av översiktsplan för Norra 
Mos – Sörby, efter inarbetande av inkomna synpunkter i översikts-
planen. 

Kommunstyrelsen  
Förslag Per Holm (kd) föreslår att skrivningen på sidan 13, första styckets 

näst sista mening skall vara: ”De planerade bostäderna väster om lv 
646 (Täbyvägen) som kommer närmare än 500 m från ridskolan kan 
byggas som mindre ”hästgårdar” med anpassade tomtstorlekar, detta 
byggande kan ta tillvara och gynna en utveckling av ridskoleverk-
samheten i området”. Styckets sista mening stryks helt.  

Per Holm föreslår också att sista styckets sista mening på sidan 13 
avslutas med ”samt barn- och utbildningsnämnden”. 

Dan-Åke Moberg (s) föreslår att kommunfullmäktige antar fördjup-
ningsplanen och att stadsarkitekt Kurt Larsson får i uppdrag att 
genomföra redaktionella ändringar på sidan 13. 

Dan-Åke Moberg (s) föreslår att kommunstyrelsen avslår Per Holms 
förslag. 

                                                                                                 forts 
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 Ks § 27, forts 

          
 

 

Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige antar fördjupningsplanen och stadsarkitekt Kurt 
Larsson får i uppdrag att genomföra redaktionella ändringar på sidan 
13. 

Kommunstyrelsen avslår Per Holms tilläggsförslag. 
  
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum  
  
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 

11 

 

       

Kommunstyrelsen 2002-03-06 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-02-26 
  
        
 Ks § 28 
 Au §  79 Dnr 60/2002.700 
 

Förslag till plan för socialtjänsten 

Ärendebeskrivning Socialnämnden har den 11 februari 2002 inkommit med förslag till 
plan för socialtjänsten.  

Planen för socialtjänsten är ett övergripande mål- och styrdokument 
för den socialtjäns t Kumla kommun ansvarar för. 

Socialnämnden har den 5 februari 2002, § 11, beslutat föreslå 
kommunfullmäktige att godkänna plan för socialtjänsten. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige godkänner plan för socialtjänsten. 
Kommunstyrelsen  
Förslag Elisabeth Berglund (v) föreslår att skrivningen under rubriken ”Äldre 

skall mötas med respekt”, andra styckets första mening skall vara: 
”Under senare tid har på andra orter i landet fall av vanvårds-
situationer uppdagats och debatterats”. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet med Berglunds föreslagna ändring. 
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Kommunstyrelsen 2002-03-06 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-02-26 
  
        
 Ks § 29 

 Au §  80 Dnr 57/2002.042 
 

Överföring av budgetavvikelser i bokslut för år 2001 till budget 
för år 2002 

Ärendebeskrivning Efter genomgång med företrädare för facknämnderna föreslår ekono-
michef Ronny Salomonsson i en skrivelse av den 7 februari 2002 att 
netto 500 000 kronor av 2001 års budgetavvikelser överföres till 2002 
års budget i enlighet med bifogade förteckning. 

Arbetsutskottets förs lag Kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
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Kommunstyrelsen 2002-03-06 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-02-26 
  
        
 Ks § 30 

 Au §  81 Dnr 58/2002.042 
 

Ombudgetering av investeringar från år 2001 till budget för år 
2002 

Ärendebeskrivning Efter genomgång med företrädare för facknämnderna föreslår 
ekonomichef Ronny Salomonsson i en skrivelse från den 7 februari 
2002 att ombudgetering av investeringar från 2001 till 2002 års bud-
get sker enligt bilagda förteckning med sammanlagt 10 952 000 kro-
nor på utgiftssidan och 1 500 000 kronor på inkomstsidan, det vill 
säga en sammanlagd nettoutgift om 9 452 000 kronor. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
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Kommunstyrelsen 2002-03-06 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-02-26 
  
        
 Ks § 31 

 Au §  82 Dnr 67/2002.041 
 

Budgetanvisningar för budget 2003 och flerårsbudget 2004-2005 

Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har utarbetat förslag till budgetanvisningar 
för budgetåret 2003 och flerårsbudget 2004-2005. 

Arbetsutskottet Göran Arveståhl (m) överlämnar vid sammanträdet ett tilläggsförslag 
från Moderata Samlingspartiet och Centerpartiet gällande komplette-
ring till budgetanvisningar för budget 2003 och flerårsbudget 2004-
2005. 

Förslag Göran Arveståhl (m) föreslår att inlämnat tilläggsförslag bifalles. 

Dan-Åke Moberg (s) föreslår att inlämnat tilläggsförslag avslås. 
Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen godkänner förslag till budgetanvisningar för bud-

get 2003 och flerårsbudget 2004-2005. 

Kommunstyrelsen avslår inlämnat tilläggsförslag från Moderata 
Samlingspartiet och Centerpartiet. 

Reservationer Göran Arveståhl (m) och Torbjörn Ahlin (c) reserverar sig mot det 
senare beslutet till förmån för Göran Arveståhls förslag. 

Kommunstyrelsen  
Förslag Torbjörn Ahlin (c) föreslår bifall till inlämnat tilläggsförslag från 

Moderata Samlingspartiet och Centerpartiet. 

Mårten Franzson (v) föreslår att skrivningen på sidan fem, tredje 
stycket från slutet, två meningar in i texten kompletteras med: 
”Personalen är kommunens största tillgång, men också dess största 
kostnad. För att kostnaderna för personalen skall kunna utnyttjas 
effektivt och resurserna komma verksamheterna till del, måste främst 
den negativa trenden med ökande antal sjukdagar brytas”. De två 
sista styckena på sidan fem utgår helt. 

Mårten Franzson föreslår också att skrivningen på sidan sju under 
rubriken ”Omprövning av verksamhet”, andra, tredje och fjärde 
stycket utgår helt. 

Dan-Åke Moberg (s) föreslår att kommunstyrelsen avslår inlämnade 
tilläggsförslag.            
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Kommunstyrelsen 2002-03-06 

  
  
        

 Ks § 31,  forts 
          
 

 

Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner förslag till budgetanvisningar för bud-
get 2003 och flerårsbudget 2004-2005. 

Kommunstyrelsen avslår inlämnat tilläggsförslag från Moderata 
Samlingspartiet och Centerpartiet. 

Kommunstyrelsen avslår inlämnat tilläggsförslag från Vänsterpartiet. 

_____ 
  
  
  
Expediering Ekonomiavdelningen 
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Kommunstyrelsen 2002-03-06 

       
  
        
        

 Ks § 32 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 2002-03-06 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-02-26 
  
        

 Ks § 33 

 Au §  83 Dnr 28/2002.344 
 

Vattenanslutning Hjortsberga 

Ärendebeskrivning Ett flertal fastighetsägare i Hjortsbergaområdet har begärt att få 
kommunal vattenanslutning på grund av dricksvattnets dåliga kva li-
tet. 

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 tillåts. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog den 5 februari 2002, § 35, 
att Kumla kommun skulle teckna ett särskilt avtal med berörda fastig-
hetsägare som till självkostnadspris skulle få möjlighet till kommunal 
vattenanslutning. 

Kumla kommun skulle äga vattenledningen. 

Göran Arveståhl (m) deltog ej i detta beslut. 

Kommunstyrelsen beslutade den 13 februari 2002, § 20, att ärendet 
skulle återremitteras till arbetsutskottet. 

Arbetsutskottet  
Förslag Torbjörn Ahlin (c) föreslår att kostnaden för kommunal vattenanslut-

ning för berörda fastighetsägare i Hjortsberga skall vara densamma 
som för fastigheter inom VA-området, samt att Kumla kommun äger 
vattenledningen. 

Dan-Åke Moberg (s) föreslår att berörda fastighetsägare i Hjortsberga 
till självkostnadspris får möjlighet till kommunal vattenanslutning, 
samt att Kumla kommun äger vattenledningen. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen bifaller Mobergs förslag. 
Reservationer Torbjörn Ahlin (c) reserverar sig mot beslutet, utom i den del som 

handlar om ägande av vattenledningen, till förmån för sitt förslag.  
                                                                                                 Forts 
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 Ks § 33, forts 

          
 

 

Kommunstyrelsen Torbjörn Ahlin (c) föreslår att kostnaden för kommunal vattenan-
slutning för berörda fastighetsägare i Hjortsberga skall vara den-
samma som för fastigheter inom VA-området, samt att Kumla kom-
mun äger vattenledningen.  

Kommunstyrelsens beslut Berörda fastighetsägare i Hjortsberga får till självkostnadspris möj-
lighet till kommunal vattenanslutning, samt att Kumla kommun skall 
äga vattenledningen. 
_____ 

  
  
  
Expediering Tekniska kontoret 

Gatuavdelningen 
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Kommunstyrelsen 2002-03-06 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-02-12 
  
        

 Ks § 34 

 Au §  60 Dnr 15/2001.600 
 

Projektplan Attraktiv skola 

Ärendebeskrivning Projektet Attraktiv skola är ett resultat av den avsiktsförklaring som 
undertecknades 1998 av skolministern och skolans olika parter. Syftet 
med Attraktiv skola är dels att stärka kvaliteten i skolan, dels att öka 
läraryrkets attraktivitet. 

I det fortsatta arbetet med projekt Attraktiv skola har styrgruppen för 
Attraktiv skola i Kumla arbetat fram en projektplan för 2001 – 2006.  

Barn- och utbildningsnämnden har den 23 januari 2002, § 6, godkänt 
projektplanen och föreslagit att kommunstyrelsen antar förslaget till 
projektplan för Attraktiv skola i Kumla. 

Arbetsutskottet Göran Arveståhl (m) föreslår att projektplanen kompletteras med en 
skrivning som ytterligare lyfter fram elevperspektivet. 

Annica Eriksson (s) föreslår att kommunstyrelsen godkänner projekt-
planen. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen godkänner projektplanen. 

Göran Arveståhl (m) reserverar sig till förmån för sitt förslag. 
Kommunstyrelsen Göran Arveståhl (m) föreslår att projektplanen kompletteras med en 

skrivning som ytterligare lyfter fram elevperspektivet. 
Kommunstyrelsens beslut Enligt arbetsutskottet.  

_____ 
  
  
  
Expediering Barn- och utbildningsnämnden 

Styrgruppen för Attraktiv skola i Kumla 
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