
KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 2003-03-12 
  

 Utdragsbestyrkande 
 

  
Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 12 mars 2003, 
 klockan 17.00 – 18.10 
 
 
Beslutande Dan-Åke Moberg (s), ordf Torbjörn Ahlin (c) 
 Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) 
 Björn Eriksson (s) Kerstin Cederström (fp), tjg ers 
 Marianne Arvidsson (s) Göran Arveståhl (m) 
 Carl-Gustav Thunström (s) Elisabet Centervärn (m) 
 Katarina Hansson (s) Mårten Franzson (v), tjg ers 
 Sölve Persson (s)  
   
Närvarande, ej tjg ers  Kristina Davidsson (s) Berry Keller (m) 
 Maria Rönnbäck (c) Jan Engman (c) 
 Liselott Schöllin (kd)  
 
 
Övriga Lars Claeson, sekr Maria Neselius 
 Thage Arvidsson Ronny Salomonsson 
 Ulla Lundholm  
 
Justerare Göran Arveståhl 
 
 
Sekreterare ...................................................... §§ 24-35 
 Lars Claeson  
 
 
Ordförande ....................................................... 
 Dan-Åke Moberg 
 
 
Justerare ...................................................... 
 Göran Arveståhl 
 
 Anslag/Bevis 
 Protokoll är justerat 
 

Styrelse/Nämnd  Kommunstyrelsen 
  
Sammanträdesdatum 2003-03-12 
 

Datum för uppsättande 2003-03-14 Datum för nedtagande 2003-04-08 
 

Förvaringsplats  Kommunledningskontoret 
  
  
Underskrift ...................................................... 
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 Lars Claeson 

       

       

Kommunstyrelsen 2003-03-12 
  

 
       

 
       

 Ks §  24   

 Anmälan av arbetsutskottets protokoll 
Ärendebeskrivning Anmäles beslut genom protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 

den 6, 11 och 25 februari 2003. 

_____ 
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Kommunstyrelsen 2003-03-12 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-03-04 
  

 
       

 
Ks § 25 

 Au §  69 Dnr 12/2003.049 

 Mats Hellgrens motion angående kommunens regler för faktu-
rering 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 20 januari 2003, § 4, en motion 
framlagd av Mats Hellgren (m) om kommunens regler för faktu-
rering. 

I motionen föreslås fullmäktige besluta att ge kommunstyrelsen i 
uppdrag att ändra reglerna vid fakturering så att en påminnelse 
skickas ut innan inkassofirmor kopplas in. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 11 februari 2003, 
§ 43, att ge ekonomichef Ronny Salomonsson i uppdrag att lämna 
förslag till yttrande. 

Salomonsson har den 27 februari 2003 inkommit med förslag till 
yttrande. 

Av yttrandet framgår att antalet inkassokrav sedan kommunen 
började anlita ett inkassoföretag för kravverksamhet, i stort sett halve-
rats från oktober 2002 till februari 2003. Salomonssons bedömning är 
att en införande av en rutin med påminnelse skulle innebära att betal-
ningarna rent generellt skulle komma in senare än idag eftersom 
kravåtgärderna förskjuts i tiden. 

Ekonomichef Ronny Salomonsson föreslår att motionen avslås. 
Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Göran Arveståhl (m) deltar ej i beslutet. 
Kommunstyrelsen  
 Kerstin Cederström (fp) yrkar bifall till motionen. 
Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Göran Arveståhl (m) och Elisabet Centervärn (m) deltar ej i beslutet. 
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Kommunstyrelsen 2003-03-12 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-02-25 
  

 
       

 
Ks § 26 

 Au §  47 Dnr 312/2002.011 

 Förslag till plan-, bygg- och bostadsprogram 2003-2005 
Ärendebeskrivning Plan-, bygg- och bostadsprogrammet upprättas årligen och beskriver 

de närmaste årens planerings- och exploateringsverksamhet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 3 december 2002, 
§ 361, att skicka programmet på remiss till berörda för yttrande. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade också vid detta möte  på 
Carl-Gustav Thunströms (s) förslag att det i programmet skulle skri-
vas in att en planutredning om bensinstationernas placering i 
kommunen skall genomföras, samt efter förslag av Torbjörn Ahlin (c) 
att  prioriteringen under rubriken Översiktliga planer och program, 
punkt 6, Hardemo, skall ändras från prioritering 2 till prioritering 1. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar förslag till plan-, bygg- och bostads-
program 2003-2005 med ovanstående ändringsförslag. 

Kommunstyrelsen  
Förslag Annica Eriksson (s) föreslår att skrivningen på sidan 20 under 

rubriken Äldre, näst sista meningen skall ändras så att texten inom 
parentes blir  ”(ca 10 platser till år 2006)”. 

Per Holm (kd) föreslår att miljö- och byggnadskontoret får i uppdrag 
att efter antagande sammanställa en populärutgåva av programmet, 
inklusive en del som behandlar marknadsföring. 

Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige antar förslag till plan-, bygg- och bostads-
program 2003-2005 med Erikssons ändringsförslag och Holms 
tilläggsförslag. 
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Kommunstyrelsen 2003-03-12 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-02-25 
  

 
       

 
Ks § 27 

 Au §  57 Dnr 85/2003.042 

 Överföring av budgetavvikelser i bokslut för år 2002 till budget 
för år 2003 

Ärendebeskrivning Efter genomgång med företrädare för facknämnderna den föreslår 
ekonomichef Ronny Salomonsson i skrivelse från den 6 februari 2003 
att fullmäktige beslutar att netto 4 500 000 kronor av 2002 års 
budgetavvikelser överföres till 2003 års budget. 

Överföringen har beräknats efter en schablon på 40% av respektive 
nämnds budgetavvikelse. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
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Kommunstyrelsen 2003-03-12 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-02-25 
  

 
       

 
Ks § 28 

 Au §  58 Dnr 86/2003.042 

 Ombudgetering av investeringar från år 2002 till budget för år 
2003 

Ärendebeskrivning Efter genomgång med företrädare för facknämnderna föreslår 
ekonomichef Ronny Salomonsson i en skrivelse från den 
6 februari 2003 att fullmäktige beslutar om ombudgetering av inve-
steringar från 2002 till 2003 års budget sker enligt bilagd förteckning 
med sammanlagt 33 864 000 kronor. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
Kommunstyrelsen  
Förslag Annica Eriksson (s) föreslår att tekniska kontoret får i uppdrag att gå 

igenom de projekt som man under flera år fått medel till, men där 
medlen ej förbrukats. 

Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige bifaller förslag till ombudgetering av 
investeringar från år 2002 till budget för år 2003 med Erikssons 
tilläggsförslag. 
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Kommunstyrelsen 2003-03-12 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-02-25 
  

 
       

 
Ks § 29 

 Au §  59 Dnr 87/2003.042 

 Förslag till överförd avvikelse från år 2002 till år 2003 för 
kommunstyrelsens område  

Ärendebeskrivning Enligt förslag till överföring av avvikelser från år 2002 till 2003 års 
budget överförs 200 000 kronor gällande kommunstyrelsens 
verksamhetsområde. 

Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om överföring 
av 2003 års budget enligt särskilt förslag föreslår ekonomichef Ronny 
Salomonsson i skrivelse från den 6 februari 2003 att det överförda 
överskottet från år 2002 på totalt 200 000 kronor fördelas till inve-
steringsbudgeten enligt bilagd uppställning. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen bifaller förslaget. 
Kommunstyrelsens beslut Enligt arbetsutskottet. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Ekonomiavdelningen 
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Kommunstyrelsen 2003-03-12 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-03-04 
  

 
       

 
Ks § 30 

 Au §  70 Dnr 99/2003.041 

 Budgetanvisningar för budget 2004 och flerårsbudget 2005-2006 
Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har utarbetat förslag till budgetanvisningar 

för budgetåret 2004 och flerårsbudget 2005-2006. 
Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen antar förslaget. 
Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen antar förslag till budgetanvisningar för budget 

2004 och flerårsbudget 2005-2006. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Ekonomiavdelningen 

 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum  
  
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 

9 

 

       

Kommunstyrelsen 2003-03-12 

  
  

 
       

 
       

 Ks §  31 Dnr 54/2003.041 

 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 2003-03-12 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-02-25 
  

        

 Ks § 32 

 Au §  55 Dnr 84/2003.001 

 Förändrad ledningsorganisation för tekniska kontoret, miljö- och 
byggnadskontoret m m 

Ärendebeskrivning Kommundirektör Thage Arvidsson har i skrivelse från den 18 febru-
ari 2003 inkommit med förslag till förändrad ledningsorganisation för 
tekniska kontoret, miljö- och byggnadskontoret m m. 

Thage Arvidsson föreslår bland annat att gatuchef Eva Jonsson 
förordnas som chef för tekniska kontoret med fastighetsingenjör 
Svante Lundholm som ställföreträdare, samt att stadsarkitekt Kurt 
Larsson förordnas som chef för miljö- och byggnadskontoret med 
arkitekt Per Flodström som ställföreträdande chef. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen antar förslag till förändrad ledningsorganisation 
för tekniska kontoret och miljö- och byggnadskontoret. 

Kommunstyrelsens beslut Enligt arbetsutskottet. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Miljö- och byggnadskontoret 

Tekniska kontoret 
Personalavdelningen 
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Kommunstyrelsen 2003-03-12 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-02-25 
  

 
       

 
Ks § 33 

 Au §  62 Dnr 67/2003.106 

 Bildande av Svealandsbanans intressenter 
Ärendebeskrivning Vid ett möte den 3 februari 2003 i Eskilstuna enades representanter 

från ett antal kommuner längs Svealandsbanan att bilda en samver-
kansgrupp kallad Svealandsbanans intressenter. 

Syftet är att verka för att Svealandsbanan utvecklas så att den 
fortsätter att bidra till en positiv utveckling i regionen. 

Varje kommun ombeds att utse en representant att ingå i en lednings-
grupp som består av förtroendevalda. Vidare bör det enligt mötet i 
varje kommun finnas en tjänsteman som samordnar kontakterna med 
kommunen. 

Mötet enades också om att hemställa hos de berörda kommunerna att 
avsätta 10 000 kronor per kommun för att klara kostnader för upp-
tryckt informationsmaterial m m. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar att avsätta 10 000 kronor till Svealands-
banans intressenter. 

Medlen tas från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter. 
Kommunstyrelsens beslut Enligt arbetsutskottet. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Ekonomiavdelningen 

Svealandsbanans intressenter 
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Kommunstyrelsen 2003-03-12 
  

 
       

 
       

 Ks §  34 Dnr 65/2003.427 

 Ansökan från Sydkraft SAKAB AB om utökat tillstånd till 
verksamheten - yttrande  

Ärendebeskrivning Sydkraft SAKAB AB har hos miljödomstolen ansökt om utökat 
tillstånd för verksamheten i Norrtorp. 

Kumla kommun har av miljödomstolen beretts möjlighet att senast 
den 17 mars 2003 inkomma med eventuella synpunkter på ansökan. 

Miljö- och hälsoskyddschef Peter Eriksson har i tjänsteutlåtande från 
den 7 mars 2003 lämnat förslag till yttrande. 

Kommunstyrelsen  
Förslag Katarina Hansson (s) föreslår att skrivningen på sidan 3 i tjänsteut-

låtandet, under rubriken Synpunkter på ansökan och miljökonse-
kvensbeskrivningen, ”framför allt ungdomar och invandrare”, stryks. 

Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen antar Peter Erikssons förslag till yttrande med 
Hanssons ändringsförslag. 
_____ 

  
  
  
  
Expediering Miljödomstolen 

Miljö- och byggnadsnämnden 
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Kommunstyrelsen 2003-03-12 
  

 
       

 
       

 Ks §  35   

 Utbyggnad av bredbandsnät 
Ärendebeskrivning Kommundirektör Thage Arvidsson informerar om de olika alternativ 

som finns gällande utbyggnad av bredbandsnät alternativt ADSL 
inom Kumla kommun. 

Kommunstyrelsens beslut Kumla kommun skall i samverkan  med Örebro kommun och dess 
bolag för datanät bygga bredbandsnät. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Thage Arvidsson 

 
 
 


