
KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 2003-11-05 
  

 Utdragsbestyrkande 
 

  
Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 5 november 2003, 
 klockan 17.00 – 18.10 
 
 
Beslutande Dan-Åke Moberg (s), ordf Bert Eriksson (s), tjg ers §§ 117-123 
 Annica Eriksson (s) §§ 108-116 Torbjörn Ahlin (c) 
 Björn Eriksson (s) Per Holm (kd) 
 Marianne Arvidsson (s) Peter Agerhäll (fp) 
 Carl-Gustav Thunström (s) Göran Arveståhl (m) 
 Katarina Hansson (s) Elisabet Centervärn (m) 
 Sölve Persson (s) Mårten Franzson (v), tjg ers 
   
Närvarande, ej tjg ers  Kristina Davidsson (s) Kerstin Cederström (fp) 
 Maria Rönnbäck (c) Berry Keller (m) 
 Liselott Schöllin (kd) Jan Engman (c) 
 
 
Övriga Lars Claeson, sekr Ronny Salomonsson 
 Thage Arvidsson  
 
Justerare Torbjörn Ahlin 
 
 
Sekreterare ...................................................... §§ 108-123 
 Lars Claeson  
 
 
Ordförande ....................................................... 
 Dan-Åke Moberg 
 
 
Justerare ...................................................... 
 Torbjörn Ahlin 
 
 Anslag/Bevis 
 Protokoll är justerat 
 

Styrelse/Nämnd  Kommunstyrelsen 
  
Sammanträdesdatum  2003-11-05 
 

Datum för uppsättande 2003-11-07 Datum för nedtagande 2003-12-02 
 

Förvaringsplats  Kommunledningskontoret 
  
  
Underskrift ...................................................... 
 Lars Claeson 
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Kommunstyrelsen 2003-11-05 

  
   

   
 Ks § 108  

 
Anmälan av arbetsutskottets protokoll 

Ärendebeskrivning Anmäles beslut genom protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott  
den 7 och 14 oktober 2003. 

_____ 
  
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum  
  
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 

3 

 
  

Kommunstyrelsen 2003-11-05 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-10-28 

  
   

 Ks § 109  

 Au § 272 Dnr 99/2003.041 
 

Förslag till budget 2004 och flerårsbudget 2005-2006 

Ärendebeskrivning Budgetberedningen har överlämnat förslag till budget för år 2004 och 
flerårsbudget för år 2005-2006. 

Arbetsutskottet  
Förslag Torbjörn Ahlin (c) och Göran Arveståhl (m) föreslår ändringar i 

budgetberedningens förslag enligt sammanställning benämnd ”Avvi-
kelser från majoritetens förslag till budget 2004 och plan 2005-2006”. 

Torbjörn Ahlin (c) föreslår att en utredning genomförs till nästa års 
budgetberedning angående möjligheterna att inrymma årskurs 6 i 
Ekeby skola. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar budgetberedningens förslag till budget för 
år 2004. 

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

Utdebiteringen för år 2004 fastställes till kronor 20:42 per skatte-
krona. 

Låneramen för rörelsekrediter fastställes till 25 000 000 kronor. 

Torbjörn Ahlins förslag om utredning gällande Ekeby skola avslås. 
Reservationer Torbjörn Ahlin (c) reserverar sig till förmån för sina egna förslag. 
Kommunstyrelsen  
 Torbjörn Ahlin (c) informerar om att det av centern och moderaterna 

i arbetsutskottet avgivna alternativa budgetförslaget ersätts av ett till 
kommunstyrelsen inlämnat nytt alternativt budgetförslag, gemensamt 
för centerpartiet, folkpartiet, kristdemokraterna och moderaterna. 

Förslag Torbjörn Ahlin (c), Göran Arveståhl (m), Peter Agerhäll (fp) och Per 
Holm (kd) yrkar bifall till det gemensamma alternativa 
budgetförslaget. 
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Kommunstyrelsen 2003-11-05 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-10-28 
  
 Ks § 109, forts  

 Au § Dnr 99/2003.041 
 Förslag till budget 2004 och flerårsbudget 2005-2006, forts 
Förslag, forts Mårten Franzson (v) yrkar bifall till det av vänsterpartiet avgivna 

budgetförslaget. 

Torbjörn Ahlin (c) yrkar bifall till sitt i arbetsutskottet avgivna 
yttrande gällande Ekeby skola. 

Göran Arveståhl (m) föreslår att fullmäktige beslutar att ge 
nämnderna en mycket stark uppmaning att söka kostnadsreduceringar 
inom verksamheterna på motsvarande 1% per nämnd. 

Dan-Åke Moberg (s) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt 
budgetberedningens förslag, och att övriga avgivna budgetförslag 
avslås utom i de delar de stämmer överens med budgetberedningens 
förslag. 

Propositionsordning Följande propositionsordning godkännes: 

Bifall till arbetsutskottets förslag utom i de delar där motförslag finns. 

Därefter ställs vart och ett av de alternativa budgetförslagen, samt 
Ahlins och Arveståhls förslag, mot arbetsutskottets förslag. 

Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige antar budgetberedningens förslag till budget för 
år 2004. 

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

Utdebiteringen för år 2004 fastställes till kronor 20:42 per skatte-
krona. 

Låneramen för rörelsekrediter fastställes till 25 000 000 kronor. 
Reservationer Torbjörn Ahlin (c), Göran Arveståhl (m), Elisabet Centervärn (m), 

Per Holm (kd) och Peter Agerhäll (fp), reserverar sig till förmån för 
sitt gemensamt avgivna alternativ. 

Mårten Franzson (v) reserverar sig till förmån för sitt förslag. 

Torbjörn Ahlin (c) reserverar sig till förmån för sitt förslag gällande 
Ekeby skola. 

Göran Arveståhl (m) och Elisabet Centervärn (m) reserverar sig till 
förmån för Arveståhls förslag gällande uppmaning till kostnadsredu-
ceringar. 
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Kommunstyrelsen 2003-11-05 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-10-28 

  
   

 Ks § 110  
 Au § 273 Dnr 263/2003.346 

 
Höjning av va-taxa 

Ärendebeskrivning Tekniska kontoret föreslår i skrivelse från den 21 oktober 2003 att va-
taxan höjs med 15% från och med den 1 januari 2004. Höjningen 
gäller både den fasta och den rörliga delen i va-taxans § 13, gällande 
brukningsavgifter. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige höjer taxan gällande brukningsavgifter med 
15% från och med den 1 januari 2004.  

Kommunstyrelsen  
Förslag Sölve Persson (s) föreslår att förslag till beslut kompletteras med en 

skrivning om att va-taxan behöver höjas för att kommande 
nödvändiga investeringar skall kunna genomföras. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet med Perssons tilläggsförslag. 
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Kommunstyrelsen 2003-11-05 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-10-14 

  
   
 Ks § 111  

 Au § 261 Dnr 259/2003.702 
 

Lekebergs kommuns deltagande i samarbete om gemensam alko-
holhandläggare  

Ärendebeskrivning Lekebergs kommun har framfört önskan om att delta i samarbetet om 
gemensam alkoholhandläggare. 

Utredare Torild Hilmersson har i skrivelse från den 25 juni 2003 
presenterat förslag till ändring av avtal om gemensam alkohol- och 
tillståndshandläggare i sydnärke, för att möjliggöra Lekebergs kom-
muns deltagande. 

Sydnärkesgruppen beslutade den 10 september 2003, § 16, att 
rekommendera kommunfullmäktige i respektive medlemskommun att 
anta förslaget. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar förslaget. 
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
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Kommunstyrelsen 2003-11-05 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-10-14 

  
   
 Ks § 112  

 Au § 262 Dnr 265/2003.101 
 

Förslag till sammanträdesordning för år 2004 och januari 2005 

Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har utarbetat förslag till sammanträdes-
ordning för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess arbets-
utskott för år 2004 och januari 2005. 

Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet godkänner för sin del den föreslagna sammanträdes-
listan. 

Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner för sin del den föreslagna sammanträ-
deslistan.. 
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Kommunstyrelsen 2003-11-05 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-10-14 

  
   

 Ks § 113  

 Au § 263 Dnr 270/2003.041 

 
Målstyrning i Kumla kommun 

Ärendebeskrivning Försök med målstyrning i Kumla kommun inleddes i samband med 
framtagande av 1991 års budget.  

Chefsgruppen arbetade under 1992 fram ett dokument om 
målstyrning som antogs av fullmäktige den 16 november 1992, § 97. 
I dokumentet beskrivs bland annat hur målstyrningsarbetet skall 
infogas i budgetarbetet. 

Kommunfullmäktige beslutade den 26 januari 1998, § 3, att ett 
kvalitetssäkringsprojekt skulle genomföras. Detta arbete bör vara 
samordnat med målstyrningen.  

Kommunens utredargrupp fick i uppdrag att infoga kvalitetsarbetet i 
dokumentet, samt att revidera befintligt målstyrningsdokument. 

I skrivelse från den 26 augusti 2003 presenterar administrativ chef 
Maria Neselius utredargruppen förslag till reviderat ”Målstyrnings-
dokument i Kumla kommun”. 

Dokumentet skall till grund första gången i samband med arbetet 
gällande 2005 års budget. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige godkänner förslag till ”Målstyrningsdokument i 
Kumla kommun”. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 

 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum  
  
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 

9 

 
  

Kommunstyrelsen 2003-11-05 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-10-14 

  
   
 Ks § 114  

 Au § 265 Dnr 268/2003.005 
 

IT-infrastrukturprogram för Kumla kommun 

Ärendebeskrivning För att kunna ta de av statens stöd för utbyggnad av bredbandsnät 
krävs att kommunen arbetar fram ett så kallat IT- infrastruktur-
program.  

Efter det att programmet godkänts av Länsstyrelsen har kommunen 
möjlighet att ansöka om bidrag för utbyggnad. 

Kommunledningskontoret har den 14 oktober 2003 inkommit med 
förslag till IT- infrastrukturprogram för Kumla kommun. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar förslag till IT-infrastrukturprogram för 
Kumla kommun. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet med Ahlins tilläggsförslag. 
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Kommunstyrelsen 2003-11-05 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-10-28 

  
   

 Ks § 115  

 Au § 274 Dnr 257/2002.100 

 
Policy för miljökrav och sociala hänsyn vid upphandling av va-
ror, tjänster och entreprenader 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige antog den 19 mars 2001, § 12, på förslag från 
Kommunförbundet Örebro län (KÖL) policy och riktlinjer för miljö-
anpassad upphandling i Örebro län. 

KÖL begärde i cirkulär 3/2002 yttrande från länets kommuner 
gällande revidering av antagen miljöpolicy. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 3 december 2002, 
§ 366, att ge utredare Torild Hilmersson i uppdrag att lämna 
remissvar till KÖL. 

Efter genomgång av remissvar beslutade KÖL:s styrelse den 
19 mars 2003 att rekommendera länets kommuner att anta ”Miljö-
policy”, samt ”Riktlinjer för miljökrav och sociala hänsyn vid 
upphandling av varor, tjänster och entreprenader”. 

Inköpssamordnare Harry Matteusson påpekar i skrivelse från den 
21 oktober 2003 att tanken med separata dokument är att miljöpo-
licyn skall vara mer allmänt hållen och därmed kunna vara oför-
ändrad under en längre tid, medan riktlinjerna är mer detaljerade och 
skall kunna förändras vid behov. 

Riktlinjer för miljökrav och sociala hänsyn vid upphandling av bygg- 
och anläggningsentreprenader beräknas kunna bli klar i slutet av detta 
år eller i början av nästa. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar ”Miljöpolicy” samt ”Riktlinjer för miljö-
krav och sociala hänsyn vid upphandling av varor, tjänster och entre-
prenader”. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
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Kommunstyrelsen 2003-11-05 

  
   
   

 Ks § 116 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 2003-11-05 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-10-14 
2003-10-28 

  
   
 Ks § 117  

 Au § 283 Dnr 160/2003.106 
 

Val till Mälardalsrådet 

Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen beslutade den 10 september 2003, att ge 
kommunstyrelsens arbetsutskott tillsammans med kommundirektör 
Thage Arvidsson i uppdrag att till kommunstyrelsen komma med förslag 
till representanter för Kumla kommun i aktuella utskott, arbets- och 
beredningsgrupper, samt förslag till informationsansvarig. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar att utse följande personer att representera 
Kumla kommun i respektive utskott, beredningsgrupper samt som infor-
mationsansvarig: 

Miljöutskottet: Carl-Gustav Thunström (s), vakant (kd) 

Trafik- och planeringsutskottet: Katarina Hansson (s), Berry Keller (m) 
Beredningsgrupp: Kurt Larsson 

Kultur- och turismutskottet: Marianne Arvidsson (s), Maria Rönnbäck (c) 
Beredningsgrupp: Lennart Mehle 

Näringslivs- och FoU-utskottet: Sölve Persson (s), Linda Axäng (fp) 
Beredningsgrupp: Thage Arvidsson 

Informationsansvarig: Lars Claeson 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Dan-Åke Moberg (s) och Göran 
Arveståhl (m) att representera Kumla kommun vid Mälardalsrådets års-
möte. 

Kommunstyrelsen  
Förslag Torbjörn Ahlin (c) föreslår att det av protokollet skall framgå att Kumla 

kommun har möjlighet att i framtiden nominera till de olika arbets-
grupper som finns. 

Per Holm (kd) föreslår att Dan Schöllin (kd) utses till den vakanta platsen 
i miljöutskottet. 
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Kommunstyrelsen 2003-11-05 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-10-14 
2003-10-28 

  
   
 Ks § 117, forts  

 Au §  Dnr 160/2003.106 
 

Val till Mälardalsrådet, forts 

Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att utse följande personer att representera 
Kumla kommun i respektive utskott, beredningsgrupper samt som 
informationsansvarig: 

Miljöutskottet: Carl-Gustav Thunström (s), Dan Schöllin (kd) 

Trafik- och planeringsutskottet: Katarina Hansson (s), Berry Keller 
(m) 
Beredningsgrupp: Kurt Larsson 

Kultur- och turismutskottet: Marianne Arvidsson (s), Maria Rönnbäck 
(c) 
Beredningsgrupp: Lennart Mehle 

Näringslivs- och FoU-utskottet: Sölve Persson (s), Linda Axäng (fp) 
Beredningsgrupp: Thage Arvidsson 

Informationsansvarig: Lars Claeson 

Kumla kommun har möjlighet att i framtiden nominera till de olika 
arbetsgrupper som finns. 

Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att utse Dan-Åke Moberg (s) och Göran 
Arveståhl (m) att representera Kumla kommun vid Mälardalsrådets 
årsmöte. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Resp. vald 

Kommunens nämnder och förvaltningar 
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Kommunstyrelsen 2003-11-05 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-10-28 

  
   
 Ks § 118  

 Au § 275 Dnr 293/2003.253 
 

Försäljning av delar av Sickelsta 2:2 

Ärendebeskrivning Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 februari 2003, 
§ 49, att kommunen skall sälja två tomter, del av Sickelsta 2:2, 
avsedda för hästgårdar.  

Köpekontrakt har upprättats där kommunen säljer en tomt avsedd att 
bebyggas med bostadshus samt stall m m. 

Köpekontraktet gäller under förutsättning att det godkänns av 
kommunstyrelsen. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen godkänner köpekontraktet. 
Kommunstyrelsens beslut Enligt förslaget. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Annika Kensén 
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Kommunstyrelsen 2003-11-05 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-10-28 

  
   
 Ks § 119  

 Au § 276 Dnr 276/2003.351 
 

Kommunala gator och vägar upplåtna för bärighetsklass 1 

Ärendebeskrivning Enligt nya trafikförordningen (1998:1276), 4 kap. 11 §, delas vägar 
som inte är enskilda in i tre bärighetsklasser, BK 1, BK 2 och BK 3. 
Bärighetsklass innebär en indelning av vägar efter tillåtet axel-, 
boggi- och trippelaxeltryck, samt tillåten bruttovikt. 

En kommunal gata eller väg som upplåts för BK 1 måste föregås av 
ett kommunalt beslut. 

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse från den 14 oktober 2003 att 
kommunstyrelsen med stöd av 4 kap, 11 §, trafikförordningen 
(1998:1276) föreskriver att väg som inte är enskild och som av 
Kumla kommun upplåtits för allmänt begagnande som gata och som 
inte heller är allmän väg, skall tillhöra bärighetsklass 1 (BK 1). 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
Kommunstyrelsens beslut Enligt förslaget. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Eva Pettersson 
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Kommunstyrelsen 2003-11-05 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-10-28 

  
   
 Ks § 120  

 Au § 277 Dnr 275/2003.702 
 

Ändring av serveringstillstånd 

Ärendebeskrivning Värdshuset Trilobiten har sedan 1983 haft tillstånd att servera alko-
holdrycker. Tillståndshavare har varit Värdshuset Trilobiten HB. 

Kommunen har sedan man tagit över tillsynsansvaret från Länssty-
relsen 1994 inte haft anledning att ifråga serveringstillståndet. 

Vi handläggning av ansökan från bolaget i annat ärende har 
kommunen funnit att tillståndet står på ett gammalt bolag som har 
varit vilande sedan 1988. En formell ändring av tillståndet bör därför 
göras snarast möjligt. 

Alkoholhandläggare Patrik Germer har meddelat det bolag som nu 
driver Trilobiten, Istra Hotell och Restaurang AB, nytt ändrat server-
ingstillstånd under perioden 16 oktober 2003 – 16 december 2003. 

Germer föreslår i skrivelse från den 16 oktober 2003 att kommunsty-
relsen meddelar Istra Hotell & Restaurang AB serveringstillstånd för 
restaurang Trilobiten enligt 7kap. 5 § alkohollagen med anledning av 
bolagsändring. Germer föreslår också att tillstånd för bolaget Värds-
huset Trilobiten HB återkallas med anledning av att bolaget inte 
längre bedriver restaurangverksamhet. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen meddelar Istra Hotell & Restaurang AB server-

ingstillstånd för restaurang Trilobiten enligt 7kap. 5 § alkohollagen 
med anledning av bolagsändring. 

Tillstånd för bolaget Värdshuset Trilobiten HB återkallas med 
anledning av att bolaget inte längre bedriver restaurangverksamhet. 

_____ 
  
  
  
Expediering Patrik Germer för vidare expediering 
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Kommunstyrelsen 2003-11-05 

  
   
   

 Ks § 121  Dnr 308/2003.002 
 

Ändring av attestförteckning 

Ärendebeskrivning På grund av personalförändringar föreslår tekniska kontoret att 
kommunstyrelsen beslutar om ändring i attestförteckningen. 

Kommunstyrelsens beslut Enligt förslaget. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Tekniska kontoret 

Lars Claeson 
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Kommunstyrelsen 2003-11-05 

  
   
   

 Ks § 122  
 

Kompletterande yttrande i serveringsärende  

Ärendebeskrivning Alkoholhandläggare Patrik Germer har i skrivelse från den 
3 november 2003, inkommit med förslag till kompletterande yttrande 
i mål nr 2641-03 hos Kammarrätten i Jönköping. 

Kommunstyrelsens beslut Kommunen kompletterar yttrandet med hänvisning till ovan nämnda 
skrivelse. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Kammarrätten med skrivelse 
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Kommunstyrelsen 2003-11-05 

  
   
   

 Ks § 123  
 

Kumla kommuns kulturpris 2003 

Ärendebeskrivning Kulturpriskommittén föreslår att 2003 års kulturpris tilldelas Ingela 
Gustafsson. 

Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt kulturpriskommitténs förslag. 

_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 


