
KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 2004-01-14 
  

 Utdragsbestyrkande 
 

  
Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 14 januari 2004, 
 klockan 17.00 – 18.40 
 
 
Beslutande Dan-Åke Moberg (s), ordf Torbjörn Ahlin (c) 
 Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) 
 Björn Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) 
 Marianne Arvidsson (s) Göran Arveståhl (m) 
 Carl-Gustav Thunström (s) Jan Engman (c) tjg ers 
 Katarina Hansson (s) Mårten Franzson (v), tjg ers 
 Sölve Persson (s)  
   
Närvarande, ej tjg ers Liselott Rehnman (s) §§ 1-8 Liselott Schöllin (kd) 
 Sven-Inge Carlsson (s) Kerstin Cederström (fp) 
 Maria Rönnbäck (c)  Berry Keller (m) 
 
 
Övriga Lars Claeson, sekr Maria Neselius 
 Thage Arvidsson Ronny Salomonsson 
 Ulla Lundholm  
 
Justerare Torbjörn Ahlin 
 
 
Sekreterare ...................................................... §§ 1-14 
 Lars Claeson  
 
 
Ordförande ....................................................... 
 Dan-Åke Moberg 
 
Justerare ...................................................... 
 Torbjörn Ahlin 
 
 Anslag/Bevis 
 Protokoll är justerat 
 

Styrelse/Nämnd  Kommunstyrelsen 
  
Sammanträdesdatum 2004-01-14 
 

Datum för uppsättande 2004-01-16 Datum för nedtagande 2004-02-10 
 

Förvaringsplats  Kommunledningskontoret 
  
  
Underskrift ...................................................... 
 Lars Claeson 
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Kommunstyrelsen 2004-01-14 

  
   
   

 Ks § 1  
 

Anmälan av arbetsutskottets protokoll 

Ärendebeskrivning Anmäles beslut genom protokoll från kommunstyrelsens arbets-
utskott den 9 och 16 december. 

_____ 
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Kommunstyrelsen 2004-01-14 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-12-09 

  
   
 Ks § 2  

 Au § 321 Dnr 299/2003.761 
 

Liselott Rehnmans motion angående sprututbyte till narkomaner 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 17 november 2003, § 78, en 
motion framlagd av Liselott Rehnman (s) om sprutbyte till narko-
maner. 

I motionen föreslås fullmäktige besluta att inte införa sprututbyte i 
Kumla kommun. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige tillstyrker motionen. 
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
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Kommunstyrelsen 2004-01-14 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-12-09 

  
   
 Ks § 3  

 Au § 322 Dnr 298/2003.106 
 

Liselott Rehnmans motion angående medlemskap i European 
Cities Against Drugs (ECAD) 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 17 november 2003, § 79, en 
motion framlagd av Liselott Rehnman (s) om medlemskap i European 
Cities Against Drugs. 

I motionen föreslås fullmäktige besluta att Kumla kommun söker 
medlemskap i ECAD från och med den 1 januari 2004. 

Kostnaden för medlemskapet beräknas för 2004 till 13 000 kronor. 
Arbetsutskottet  
Förslag Dan-Åke Moberg (s) föreslår att kommunfullmäktige tillstyrker 

motionen, samt att 2004 års medlemskap skall utvärderas i god tid 
innan 2004 års utgång så att beslut kan fattas om eventuellt fortsatt 
medlemskap. 

Kostnaden för medlemskapet tas av medel från kommunstyrelsens 
oförutsedda utgifter för år 2004. 

Arbetsutskottets förslag Enligt Mobergs förslag. 
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
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Kommunstyrelsen 2004-01-14 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-01-07 

  
   
 Ks § 4  

 Au § 1 Dnr 348/2003.406 
 

Revidering av taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens 
område 

Ärendebeskrivning Gällande taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 
antogs av kommunfullmäktige den 16 december 2002, § 117. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 9 december 2003, § 139, 
att föreslå kommunfullmäktige att ändra taxebilaga 1 till ovanstående 
taxa så att avgift införs för handläggning enligt 17 § förordning 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och om inrät-
tande av värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, 
ytvatten eller grundvatten. 

Dessutom föreslås årlig tillsynsavgift för anläggningar som kräver 
anmälan enligt 28 § köldmediekungörelsen (SNFS 1992:16). 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 

Taxan gäller från och med den 1 februari 2004. 
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
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Kommunstyrelsen 2004-01-14 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-11-25 

  
   
 Ks § 5  

 Au § 306 Dnr 325/2003.600 
 

Antagande av reviderad skolplan 

Ärendebeskrivning Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 13 november 2002, 
§ 97, att tillsätta en arbetsgrupp för att utarbeta en reviderad skolplan. 
Nuvarande skolplan antogs av kommunfullmäktige den 
24 januari 2000, § 4. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 12 november 2003, 
§ 101, att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till Plan för 
skolverksamheterna i Kumla kommun. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar förslag till Plan för skolverksamheterna i 
Kumla kommun. 

Kommunstyrelsen  
Förslag Torbjörn Ahlin (c) föreslår att angivelsen av årskurser som framgår 

av organisationsschemat på sidan 14, tas bort. 
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
Reservationer Torbjörn Ahlin (c) och Jan Engman (c) reserverar sig till förmån för 

Ahlins förslag. 
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Kommunstyrelsen 2004-01-14 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-01-07 

  
   
 Ks § 6  

 Au § 4 Dnr 350/2003.045 
 

Ansökan om kommunal borgen – Folkets Hus  

Ärendebeskrivning Föreningen Folkets Hus i Kumla har den 16 december 2003 
inkommit med ansökan om kommunal borgen för upptagande av lån 
på 1 000 000 kronor. 

Anledningen till ansökan är fördyrade kostnader kring ombyggna-
tionen i lokalerna för Sydnärkes Utbildningsförbunds verksamhet. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige beviljar Föreningen Folkets Hus i Kumla   
kommunal borgen för lån upp till 1 000 000 kronor. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 

Kommunfullmäktige utser Björn Eriksson (s) och kommundirektör 
Thage Arvidsson att underteckna erforderliga handlingar. 
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Kommunstyrelsen 2004-01-14 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-12-09 

  
   
 Ks § 7  

 Au § 319 Dnr 204/2003.017 
 

Förslag till narkotikapolitiskt program för Kumla kommun 

Ärendebeskrivning Brottsförebyggande rådet har haft uppdraget att utarbeta ett förslag 
till narkotikapolitiskt program för Kumla kommun. Rådets samord-
nare Solveig Eklund har tillsammans med hälsoplanerare Birgitta 
Munksten i skrivelse från den 5 juni 2003 inkommit med sådant för-
slag. 

Programmet anger bland annat visioner, övergripande mål samt 
inriktningsmål för förebyggande och tidiga insatser. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 17 juni 2003 att sända 
förslaget på remiss till berörda. 

Remisstiden gick ut den 15 september 2003 och förslag till narkoti-
kapolitiskt program har färdigställts efter behandling av inkomna 
remissvar.  

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige godkänner förslag till narkotikapolitiskt pro-
gram för Kumla kommun. 

Kommunstyrelsen  
Förslag Torbjörn Ahlin (c) föreslår att programmet kompletteras med  

följande skrivningar under rubriken Inriktningsmål, sidan 3: 

Inriktningsmål: Nej till sprutbyte för narkomaner 
Ansvarig; Kumla kommun 

Inriktningsmål: Omvärldssamverkan för ett narkotikafritt samhälle 
Ansvarig: Sydnärkekommunerna / European Cities Against Drugs 
(ECAD) / Sydnärkes Utbildningsförbund (SUF) 

Annica Eriksson (s) föreslår att programmet skall utvärderas efter tre 
år. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet med Ahlins och Erikssons tilläggsförslag. 
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Kommunstyrelsen 2004-01-14 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-01-13 

  
   
 Ks § 8  

 Au § 10 Dnr 199/2003.180 
 

Krishanteringsplan för Kumla kommun 

Ärendebeskrivning Kommunsekreterare Sara Klerestam har inkommit med förslag till 
kristhanteringsplan för Kumla kommun. Planen har till syfte att 
klargöra kommunens organisation och dess uppgifter i händelse av en 
extraordinär händelse eller i händelse av kris eller krig. 

Sara Klerestam föreslår också med anledning av förslag till krishan-
teringsplan att delegationsordning respektive reglemente för 
kommunstyrelsen ändras enligt bilagda förslag. 

Arbetsutskottet  
 Beredskapssamordnare Sara Klerestam informerar om planen. 
Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar förslag till krishanteringsplan. 

Kommunfullmäktige antar förslag till ändring av reglemente för 
kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen antar förslag till ändring av delegationsordning för 
kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen  
Förslag Carl-Gustav Thunström (s) föreslår att redaktionella ändringar 

genomförs under punkten 6.2, Effektmål för extraordinära händelser 
och vid höjs beredskap. 

Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen antar förslag till ändring av delegationsordning för 
kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige antar förslag till krishanteringsplan med Thun-
ströms tilläggsförslag. 

Kommunfullmäktige antar förslag till ändring av reglemente för 
kommunstyrelsen. 
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Kommunstyrelsen 2004-01-14 

  
   
   

 Ks § 9 Dnr 54/2003.041 
 

Nämndernas månadsrapporter till kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen, miljö- och byggnadsnämnden, kultur- och fritids-
nämnden och barn- och utbildningsnämnden har inkommit med rap-
port till kommunstyrelsen avseende utfall på drift- och investerings-
budgeten. 

Socialnämndens rapport presenteras vid sammanträdet. 
Kommunstyrelsen  
 Socialnämndens rapport presenteras. 
Förslag Dan-Åke Moberg (s) föreslår att kommunstyrelsen antar ett yttrande i 

samband med genomgången av månadsrapporterna. 
Kommunstyrelsens beslut Månadsrapporterna läggs till handlingarna. 

Kommunstyrelsen antar följande yttrande: 

Flera nämnder aviserar stora underskott i 2003 års budget vilket 
innebär att det ekonomiska utgångsläget inför 2004 års budget kraf-
tigt försämrats. Den samlade budgeten för år 2004 är maximalt 
utnyttjad och förutsätter att inga nämndunderskott uppkommer då det 
lagstadgade balanskravet för kommunens totala ekonomi måste upp-
nås. 

Mot bakgrund av detta uppmanas samtliga nämnder att omedelbart 
planera och vidtaga lämpliga åtgärder för att minst uppnå ett nollre-
sultat för 2004 års verksamhet. Löpande rapportering av planerade 
och vidtagna åtgärder samt de ekonomiska effekterna därav skall ske 
till kommunstyrelsen i samband med lämnande av månadsrap-
porterna. 

Ytterligare arbete skall läggas ned på att förbättra månadsrapporterna. 

_____  
Expediering Samtliga nämnder 

Förvaltningschefer 
Ekonomigruppen 
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Kommunstyrelsen 2004-01-14 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-01-07 

  
   
 Ks § 10  

 Au § 2 Dnr 2/2004.160 
 

Beredskapsplan vatten 

Ärendebeskrivning Enligt ÖCB (Överstyrelsen för Civil Beredskap) och Socialstyrelsen 
skall kommunerna upprätthålla tillräcklig beredskap för krissitua-
tioner. Beredskapsplaner för teknisk försörjning skall upprättas.  

Kumla kommun upprättade 1986 en översiktlig ”Nödlägesplan för 
störningar i vatten-, el- och värmedistribution”. Nödlägesplanen revi-
derades i juni 1990. 

Driftingenjör Marcel Minnegal har inkommit med förslag till bered-
skapsplan vatten, innefattande en handlingsplan för vattenförsörj-
ningen vid krissituationer.  

Arbetsutskottet  
 Driftingenjör Marcel Minnegal informerar om planen. 
Förslag De delar av planen där Eva Jonsson nämns skall ersättas med Mari-

anne Christiansen. 

Kapitel 8, Informationsinsatser, punkten B) kompletteras med (tillägg 
med kursiv stil): Information till personal, kommunledning och 
eventuellt andra myndigheter. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen godkänner förslag till beredskapsplan vatten, med 
ovanstående tillägg. 

Kommunstyrelsens beslut Enligt arbetsutskottet. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Marcel Minnegal 

Tekniska kontoret 
Sara Klerestam 

 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum  
  
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 

12 

 
  

Kommunstyrelsen 2004-01-14 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-01-13 

  
   
 Ks § 11  

 Au § 11 Dnr 4/2004.002 
 

Attestförteckning för kommunstyrelsen 2004 –kommunlednings-
kontorets del 

Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har upprättat förslag till ny attestför-
teckning för kommunstyrelsen för år 2004 – kommunlednings-
kontorets del.  

Enligt beslut i kommunstyrelsen den 7 november 2001, § 100, skall 
handlingen hållas tillgänglig på kommunledningskontoret och inte 
sändas ut. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen antar förslag till attestförteckning. 
Kommunstyrelsens beslut Enligt arbetsutskottet. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Lars Claeson 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum  
  
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 

13 

 
 
 
  

  

Kommunstyrelsen 2004-01-14 

  
   

   
 Ks § 14 Dnr 334/2003.102 

 
Valärende – ordförande i folkhälsorådet efter Sölve Persson 

Ärendebeskrivning Sölve Persson (s) har i skrivelse inkommen den 4 december 2003 
avsagt sig uppdraget som ordförande i Kumla kommuns folkhälsoråd. 

Kommunstyrelsen skall utse ny ordförande i folkhälsorådet. 
Kommunstyrelsen  
Förslag Annica Eriksson (s) föreslår att Dan-Åke Moberg (s) väljs till ny 

ordförande i folkhälsorådet. 
Kommunstyrelsens beslut Dan-Åke Moberg (s) väljs till ny ordförande i folkhälsorådet. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Dan-Åke Moberg 

Lars Claeson 
 


