
KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 2002-12-04 
  

 Utdragsbestyrkande 
 

  
Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet,  
 onsdagen den 4 december 2002, klockan 17.00 – 18.15 
 
 
Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) 
 Annica Eriksson (s) Liselott Schöllin (kd), tjg ers 
 Sven-Ove Cederstrand (s) Göran Arveståhl (m) 
 Marianne Arvidsson (s) Berry Keller (m), tjg ers 
 Björn Eriksson (s) Mårten Franzson (v) 
 Carl-Gustav Thunström (s) Margareta Hultman Brikell (v) 
 Bert Eriksson (s), tjg ers  
   
   
 
 
Övriga Lars Claeson, sekr Ronny Salomonsson 
 Thage Arvidsson Per Björkman § 127 
 Ulla Lundholm Kenth Ericzon § 127 
 Maria Neselius  
 
Justerare Mårten Franzson 
 
 
Sekreterare ...................................................... §§ 127-137 
 Lars Claeson  
 
 
Ordförande ....................................................... 
 Dan-Åke Moberg 
 
 
Justerare ...................................................... 
 Mårten Franzson 
 
 Anslag/Bevis 
 Protokoll är justerat 
 

Styrelse/Nämnd  Kommunstyrelsen 
  
Sammanträdesdatum  2002-12-04 
 

Datum för uppsättande 2002-12-06 Datum för nedtagande 2003-01-02 
 

Förvaringsplats  Kommunledningskontoret 
  
  
Underskrift ...................................................... 
 Lars Claeson 
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Kommunstyrelsen 2002-12-04 

       

  

        

        

 Ks § 127 Dnr 69/2002.761 

 Information – Projekt Kumla mot narkotika 

Ärendebeskrivning Kenth Ericzon och Per Björkman, som arbetar i projekt Kumla mot 
narkotika, informerar om arbetet i projektet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 september 2002, 
§ 275, att information om projektet tillsvidare skall lämnas en 
gång/månad till kommunstyrelsens arbetsutskott, samt en gång 
varannan månad till kommunstyrelsen. 

_____ 
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Kommunstyrelsen 2002-12-04 

       
  

        

 Ks § 128 

           

 Anmälan av arbetsutskottets protokoll 

Ärendebeskrivning Anmäles beslut genom protokoll från kommunstyrelsens arbets-
utskott den 29 oktober, 12, 19 och 26 november 2002. 

_____ 
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Kommunstyrelsen 2002-12-04 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-11-12 
  

        

 Ks § 129 

 
Au §  340 Dnr 238/2002.440 

 
Torbjörn Ahlins m fl motion angående kajproblemet i Kumla 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 23 september 2002, § 89, en 
motion framlagd av Torbjörn Ahlin (c) m fl om kajproblemet i 
Kumla. 

I motionen föreslås att det med i enlighet med vad som sägs i motio-
nen uppdras åt miljö- och hälsoskyddsavdelningen att vidta åtgärder 
för att minska beståndet av kajor i Kumla kommun. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 8 oktober 2002, 
§ 317, att ge miljö- och hälsoskyddschef Peter Eriksson i uppdrag att 
lämna förslag till yttrande. 

Eriksson har den 17 oktober 2002 inkommit med förslag till yttrande.  

Av yttrandet framgår att ärendet inte kan anses vara av särskild bety-
delse med hänsyn till hälsoskyddet. Dessutom saknas kostnadseffek-
tiva och varaktiga åtgärder. Utöver skydd av miljöer för duvhökar 
och berguvar bör kommunens insatser därför begränsas till infor-
mation via Kumlan. 

Arbetsutskottet  
Förslag Dan-Åke Moberg (s) föreslår att antalet kajor skall minska med 50% 

inom en tvåårsperiod. 

Torbjörn Ahlin (c) föreslår att fångst av kajor inleds och att även 
avskjutning påbörjas. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige beslutar att fångst och avskjutning av kajor 
inleds omedelbart. 

Kommunstyrelsen  
Förslag Mårten Franzson (v) föreslår att miljö- och hälsoskyddschef Peter 

Eriksson får i uppdrag att vidta åtgärder för att öka antalet berguvar i 
kommunen. 
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Kommunstyrelsen 2002-12-04 

       
  

        

 Ks § 129, forts 

          

Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att fångst och avskjutning av kajor 
inleds omedelbart samt att miljö- och hälsoskyddschef Peter Eriksson 
får i uppdrag att vidta åtgärder för att öka antalet berguvar i 
kommunen. 
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Kommunstyrelsen 2002-12-04 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-11-12      
  

        

 Ks § 130 

 
Au §  341 Dnr 64/2001.312      

 
Gång- och cykelvägsplan för Kumla kommun 

Ärendebeskrivning Syftet med planen är att redovisa vilka stråk som bör byggas ut för att 
uppnå en attraktiv infrastruktur. Utbyggnaden prioriteras också 
utifrån förbättrade huvudstråk, trafiksäkerhet, tillgänglighet och 
skolpendling. 

Miljö- och byggnadsnämnden har den 10 september 2002, § 81, god-
känt gång- och cykelvägsplan och lämnat planen vidare till kommun-
fullmäktige för antagande. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar förslag till gång- och cykelvägsplan för 
Kumla kommun. 

Kommunstyrelsen  
Förslag Margareta Hultman-Brikell (v) föreslår att miljö- och byggnads-

kontoret får i uppdrag att utforma en förkortad variant av gång- och 
cykelvägsplanen i form av en s k populärutgåva. 

Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige antar förslag till gång- och cykelvägsplan för 
Kumla kommun med Hultman-Brikells tillägg. 
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Kommunstyrelsen 2002-12-04 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-11-26 

  

        

 Ks § 131 

 Au §  352 Dnr 290/2002.406 

 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område – 
revidering 

Ärendebeskrivning Gällande taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 
antogs av kommunfullmäktige den 18 oktober 1999, § 68. Med 
anledning av ändringar i bilagan till förordning (1998:899) om miljö-
farlig verksamhet och hälsoskydd har bedömningen av när verksam-
heter blir tillstånds- eller anmälningspliktiga i vissa fall ändrats. 

Det finns därför anledning att revidera kommunens taxa för prövning 
och tillsyn inom miljöbalkens område. 

Miljö- och byggnadsnämnden har den 29 oktober 2002, § 97, före-
slagit kommunfullmäktige att ändra taxan enligt föreliggande förslag. 

Arbetsutskottets förslag Fullmäktige antar förslaget till taxa för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
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Kommunstyrelsen 2002-12-04 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-11-26 

  

        

 Ks § 132 

 Au §  353 Dnr 305/2002.340 

 Överenskommelse mellan Kumla kommun och Vingåker Kraft 
AB om ersättning för vattenavledning från sjön Tisaren 

Ärendebeskrivning En överenskommelse har nåtts mellan parterna Kumla kommun och 
Vingåker Kraft AB där kommunen ersätter Vingåker Kraft AB med 
ett engångsbelopp om 900 000 kronor.  

Avtalet gäller det bortledda vatten som annars skulle ha kommit 
Billsbro och Spånga kraftstationer till del. Överenskommelsen avser 
en vattenmängd på 0,2 m3/sek i månadsmedelvärde.  

Beloppet om 900 000 kronor utgör ersättning för vattenavledning 
enligt vattendomen 1972-01-20, och gäller för all framtid. 

Överenskommelsen gäller under förutsättning att kommunfullmäktige 
i Kumla kommun godkänner densamma. 

Arbetsutskottets förslag Fullmäktige godkänner överenskommelsen. 
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
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Kommunstyrelsen 2002-12-04 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-12-03 
  

        

 Ks § 133 

 Au §  364 Dnr 315/2002.340 

 Avtal om leverans av dricksvatten mellan Kumla och Hallsbergs 
kommuner 

Ärendebeskrivning Avtal har träffats mellan Kumla och Hallsbergs kommuner om leve-
rans av dricksvatten från Kumla till Hallsberg. 

Avtalet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i respektive 
Kumla och Hallsberg godkänner detsamma. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige godkänner avtalet. 
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
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Kommunstyrelsen 2002-12-04 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-11-26 

  

        

 Ks § 134 

 Au §  354 Dnr 310/2002.020 
 

Förslag till personalpolitiskt program för Kumla kommun –  
”I Kumla drar vi åt samma håll” 

Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har i skrivelse från den 30 oktober 2002 
inkommit med förslag till personalpolitiskt program för Kumla 
kommun. 

Syftet med programmet är att beskriva de förutsättningar och 
riktlinjer som kommunen erbjuder sina medarbetare/anställda. 

Med rubriken ”I Kumla drar vi åt samma håll” vill kommunen 
markera sin strävan om kvalitet, service och öppenhet för att kunna 
ge kommunens invånare en god service inom alla områden och 
verksamheter där kommunen erbjuder sina tjänster. 

Programmet beskriver också de förväntningar som ställs på en 
medarbetare i Kumla kommun. 

Arbetsutskottets beslut Personalchef Ulla Lundholm får i uppdrag att till kommunstyrelsen 
komplettera förslaget med en formulering om rekrytering. 

Arbetsutskottets förslag Fullmäktige godkänner förslaget. 
Kommunstyrelsen  
 Personalchef Ulla Lundholm har inkommit med förslag till komplet-

tering av personalpolitiskt program med en formulering om rekry-
tering. 

Förslag Margareta Hultman-Brikell (v) föreslår att skrivningen på sidan 3 
under rubriken ”Utveckling – så når vi målen ”En blomstrande 
kommun””, omformuleras så att det framgår att Kumla kommun som 
arbetsgivare strävar efter kulturell mångfald. 

Kommunstyrelsens förslag Fullmäktige godkänner förslaget till personalpolitiskt program med 
Lundholms komplettering och Hultman-Brikells förslag. 
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Kommunstyrelsen 2002-12-04 
  
        

 Ks § 135 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. 

Kommunstyrelsens beslut Månadsrapporterna läggs till handlingarna. 
_____ 
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Kommunstyrelsen 2002-12-04 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-11-12 

  
        

 Ks § 136 

 
Au §  342 Dnr 14/2002.001 

 
Ny ledningsorganisation inom barn- och utbildningsförvaltningen 
- förtydligande  

Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen har den 12 juni 2002, § 92, godkänt förslag till ny 
ledningsorganisation för barn- och utbildningsförvaltningen. 

Efter kommunstyrelsens beslut har oklarheter uppstått om hur man 
skall tolka de blivande områdeschefernas position och befogenheter i 
den nya organisationen. 

Kommundirektör Thage Arvidsson och personalchef Ulla Lundholm 
har i skrivelse från den 31 oktober 2002 föreslagit att kommun-
styrelsen kompletterar sitt tidigare beslut och bland annat uttalar att 

-områdescheferna inom barn- och utbildningsförvaltningen har ett 
direkt ledningsansvar för verksamheten inom sina respektive 
områden, och 

-områdeschefen efter givna delegationer har ett direkt ledningsansvar 
för berörda rektorer inom respektive områden. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen antar förslag till kompletterande beslut. 
Kommunstyrelsens beslut Enligt förslaget. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering  
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Kommunstyrelsen 2002-12-04 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-10-15 

  
 Ks § 137 

 Au §  321   

 
Pålningskostnader för tomter i Loviselund, Holmagatan 

Ärendebeskrivning Kommunen har småhustomter till försäljning i Loviselund, Holma-
gatan. Det har visat sig att det krävs pålning för att kunna bebygga 
tomterna. 

Arbetsutskottets förslag För de tomter där pålning behöver göras sätts tomtpriset ned med 
30 000 kronor.  

Kommunstyrelsens beslut Enligt förslaget. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Annika Kensén 

Bo Örtegren 
 
 


