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 Lars Claeson 
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Kommunstyrelsen 2004-02-11 

  
   
   

 Ks § 15 Dnr 69/2002.761 
 

Information – Projekt Kumla mot narkotika 

Ärendebeskrivning Kenth Ericzon och Ola Bosshammar informerar om arbetet i projekt 
Kumla mot narkotika. 

_____ 
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Kommunstyrelsen 2004-02-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-02-10 

  
   
 Ks § 16  

 Au § 38  
 

Bildande av bolag för utbyggnad och förvaltning av markbundet 
datanät i Kumla kommun 

Ärendebeskrivning Kommundirektör Thage Arvidsson och Lars Hallbergsson informerar 
om arbetet med utbyggnad av markbundet datanät i Kumla kommun. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige beslutar att ett bolag bildas för utbyggnad och 
förvaltning av markbundet datanät i Kumla kommun. 

Kommunstyrelsen godkänner de principer för anslutningskostnad 
som presenterats. 

Kommunstyrelsen medger att den avsiktsförklaring som träffats mel-
lan Kumla kommun och Thalamus Operations AB (THOP) enligt 
beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 januari 2003, § 28, 
där parterna har för avsikt att teckna avtal gällande THOP:s roll som 
kommunikationsoperatör i Kumla kommun, kan fullföljas. 

Kommunstyrelsen ger kommundirektör Thage Arvidsson, ekono-
michef Ronny Salomonsson och Lars Hallbergsson i uppdrag att 
utarbeta de närmare formerna för det bolag som skall bildas för 
utbyggnad och förvaltning av markbundet datanät i Kumla kommun 
med avseende på bland annat aktiekapital, investeringsbehov, tillgång 
till likviditet m m. 

Kommunstyrelsen Kommundirektör Thage Arvidsson och Lars Hallbergsson informerar 
om arbetet med utbyggnad av markbundet datanät i Kumla kommun. 

Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att ett bolag bildas för utbyggnad och 
förvaltning av markbundet datanät i Kumla kommun. 

Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner de principer för anslutningskostnad 
som presenterats. 

Kommunstyrelsen medger att den avsiktsförklaring som träffats mel-
lan Kumla kommun och Thalamus Operations AB (THOP) enligt 
beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 januari 2003, § 28, 
där parterna har för avsikt att teckna avtal gällande THOP:s roll som 
kommunikationsoperatör i Kumla kommun, kan fullföljas. 
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Kommunstyrelsen 2004-02-11 

  
   
   

 Ks § 16, forts  
 

Bildande av bolag för utbyggnad och förvaltning av markbundet 
datanät i Kumla kommun 

Kommunstyrelsens beslut, 
forts 

Kommunstyrelsen ger kommundirektör Thage Arvidsson, ekonomi-
chef Ronny Salomonsson och Lars Hallbergsson i uppdrag att utar-
beta de närmare formerna för det bolag som skall bildas för 
utbyggnad och förvaltning av markbundet datanät i Kumla kommun 
med avseende på bland annat aktiekapital, investeringsbehov, tillgång 
till likviditet m m. 

 
  
 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum  
  
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 

5 

 
  

  

Kommunstyrelsen 2004-02-11 

  
   
   

 Ks § 17  
 

Anmälan av arbetsutskottets protokoll 

Ärendebeskrivning Anmäles beslut genom protokoll från kommunstyrelsens arbets-
utskott den 7, 13 och 27 januari, samt den 3 februari 2004. 

_____ 
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Kommunstyrelsen 2004-02-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-02-10 

  
   
 Ks § 18  

 Au § 35 Dnr 31/2004.253 
 

Priser på Kumla kommuns småhustomter 

Ärendebeskrivning Med anledning av att försäljning av tomterna vid Loviselundsgatan 
skall påbörjas har frågan om tomtpriset aktualiserats. De priser som 
hittills har använts vid försäljning av kommunens småhustomter 
grundar sig på beslut i kommunfullmäktige den 23 oktober 1989, 
§ 76, och den 10 juni 1991, § 54. 

Markhandläggare Annika Kensén föreslår i skrivelse från den 
2 februari 2004, att faktorer för prissättning bland annat skall utgöras 
av tomtstorlek, läget i kommunen, läget i tätorten, läget i området, 
bredd mot gatan, grundförhållanden samt andel i gemensamhetsan-
läggning. 

Vidare föreslår Kensén att prisgrupperna inom ett exploaterings-
område bör uppgå till maximalt fem olika nivåer, samt att prisinter-
vallet för 2004 skall vara 75 000 kronor till 150 000 kronor. Prisni-
våerna bör justeras årligen med hänsyn tagen till den allmänna prisut-
vecklingen. 

Enligt delegationsordning för kommunstyrelsen har teknisk chef och 
markhandläggare delegation för försäljning av småhustomter. I dele-
gationen bör enligt skrivelsen även ingå att inom exploaterings-
kalkylen fastställa priset för varje tomt i aktuellt område. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige beslutar  

att prisgrupperna inom ett exploateringsområde uppgår till maximalt 
fem olika nivåer,  

att prisintervallet för 2004 skall vara 75 000 kronor till 
150 000 kronor och att prisnivåerna justeras årligen med hänsyn ta-
gen till den allmänna prisutvecklingen, samt 

att kommunstyrelsen fastställer priser på tomter för småhus. 
 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
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Kommunstyrelsen 2004-02-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-02-10 

  
   
 Ks § 19  

 Au § 32 Dnr 27/2004.042 
 

Överföring av budgetavvikelser i bokslut för år 2003 till budget 
för år 2004 

Ärendebeskrivning Efter genomgång med företrädare för facknämnderna den 5 februari 
föreslår ekonomichef Ronny Salomonsson i skrivelse från den 
5 februari att fullmäktige beslutar att ingen överföring av resultat sker 
från år 2003 till år 2004 varken vad avser överskott eller underskott. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
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Kommunstyrelsen 2004-02-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-02-10 

  
   
 Ks § 20  

 Au § 33 Dnr 28/2004.042 
 

Ombudgeteringar av investeringar från år 2003 till budget för år 
2004 

Ärendebeskrivning Efter genomgång med företrädare för facknämnderna den 5 februari 
föreslår ekonomichef Ronny Salomonsson i skrivelse från den 
5 februari att fullmäktige beslutar att ombudgetering av investeringar 
från 2003 till 2004 års budget sker enligt bilagd förteckning med 
sammanlagt 20 137 000 kronor. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
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Kommunstyrelsen 2004-02-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-01-27 

 Ks § 21  
 Au § 18 Dnr 7/2004.003 
 

Skrivelse om ändringar i lokala ordningsföreskrifter för 
torghandel 

Ärendebeskrivning Örjan Braathen, Kumla Promotion, föreslår i skrivelse inkommen den 
15 januari 2004, att kommunen beslutar om ett tillägg till den lokala 
torgstadgan som innebär att mobila gatukök inte får ställas upp på 
torget under ordinarie torgdagar utan endast i samband med 
marknader och torgaktiviteter arrangerade av organisationer och 
föreningar verksamma i Kumla kommun. 

Örjan Braathen föreslår också att kommunen i de allmänna lokala 
ordningsföreskrifter som finns för Kumla kommun, för in bestäm-
melser om hur tillfällig försäljning på allmän plats, skall regleras. 

Arbetsutskottet  
Förslag Göran Arveståhl (m) föreslår att ovan föreslagna tillägg till den lokala 

torgstadgan ej genomförs. 

Torbjörn Ahlin (c) föreslår att ovan föreslagna tillägg till den lokala 
torgstadgan ej genomförs. 

Dan-Åke Moberg (s) föreslår att fullmäktige beslutar att genomföra 
det föreslagna tillägget till den lokala torgstadgan. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige beslutar om tillägg till den lokala torgstadgan 
som innebär att mobila gatukök inte får ställas upp på torget under 
ordinarie torgdagar utan endast i samband med marknader och 
torgaktiviteter arrangerade av organisationer och föreningar 
verksamma i Kumla kommun. 

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

Kommunstyrelsen  
Förslag Göran Arveståhl (m), Torbjörn Ahlin (c), Peter Agerhäll (fp) och Per 

Holm (kd) yrkar bifall till Arveståhls och Ahlins i arbetsutskottet 
avgivna förslag. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
Reservationer Göran Arveståhl (m), Elisabet Centervärn (m), Torbjörn Ahlin (c), 

Peter Agerhäll (fp) och Per Holm (kd) reserverar sig till förmån för 
Arveståhls och Ahlins förslag. 
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Kommunstyrelsen 2004-02-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-01-13 

  
   
 Ks § 22  

 Au § 13 Dnr 5/2004.005 
 

Förslag till IT-strategi för Kumla kommun 

Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har den 13 januari 2004 inkommit med 
förslag till IT-strategi för Kumla kommun.  

Strategin är övergripande för Kumla kommun, och skall vara vägle-
dande för alla nämnder vid hantering av IT och IT-säkerhet inom 
kommunen. 

Enligt strategin ska IT ses ur ett helhetsperspektiv för kommunen 
med en gemensam inriktning på IT-användandet för att uppnå bästa 
möjliga verksamhet åt kommuninnevånarna. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar förslag till IT-strategi för Kumla kommun. 
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
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Kommunstyrelsen 2004-02-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-01-13 

  
   
 Ks § 23  

 Au § 14 Dnr 6/2004.005 
 

Förslag till IT-plan 2004 för kommunledningskontoret 

Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har den 13 januari 2004 inkommit med 
förslag till IT-plan 2004 för kommunledningskontoret. 

Enligt IT-strategi för Kumla kommun skall varje nämnd ha en IT-
plan. IT-planen skall knytas till kommunens övergripande strategi 
och beskriva uppsatta mål och färdriktning, samt hur praktisk och 
teknisk realisering skall ske. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen antar förslag till IT-plan 2004 för kommunled-
ningskontoret. 

Kommunstyrelsens beslut Enligt arbetsutskottet. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Kommunledningskontoret 
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Kommunstyrelsen 2004-02-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-02-10 

  
   
 Ks § 24  

 Au § 37 Dnr 29/2004.510 
 

Parkeringsövervakning i Kumla 

Ärendebeskrivning Kumla kommuns taxa för felparkeringsavgifter är antagen av 
kommunfullmäktige den 21 september 1992, § 72. Kommunen har 
idag ett muntlig avtal med Örebro kommun angående parkerings-
övervakning. 

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse från den 5 februari att Kumla 
kommun som ett första alternativ säger upp det muntliga avtalet med 
Örebro kommun angående parkeringsövervakning. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar att säga upp det muntliga avtalet med 
Örebro kommun angående parkeringsövervakning. 

Kommunstyrelsens beslut Enligt arbetsutskottet. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Tekniska kontoret 
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Kommunstyrelsen 2004-02-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-02-10 

  
   
 Ks § 25  

 Au § 34 Dnr 99/2003.041 
 

Kommunstyrelsens internbudget för år 2004-2006 

Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har utarbetat förslag till internbudget för 
åren 2004-2006 för kommunstyrelsens ansvarsområdet. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen antar förslaget. 
Kommunstyrelsens beslut Enligt arbetsutskottet. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Ekonomiavdelningen 
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Kommunstyrelsen 2004-02-11 

  
   
   

 Ks § 26 Dnr 25/2004.041 
 

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 2004-02-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-01-27 

  
   
 Ks § 27  

 Au § 16 Dnr 232/2003.252 
 

Förvärv av del av fastigheten Blacksta 2:3, Viaskogen 

Ärendebeskrivning Viaskogen utgör ett av de tätortsnära skogsområden som, enligt bland 
annat översiktsplanen, är värdefullt att bevara. 

Köpekontrakt har upprättats där Kumla kommun förvärvar del av 
fastigheten Blacksta 2:3, Viaskogen, för 250 000 kronor. 

Köpekontraktet gäller under förutsättning att kommunstyrelsen 
godkänner det. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen godkänner köpekontraktet. 
Kommunstyrelsens beslut Enligt arbetsutskottet. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Annika Kensén 
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Kommunstyrelsen 2004-02-11 

  
   
   

 Ks § 28 Dnr 298/2003.106 
 

Kontaktperson mot European Cities Against Drugs (ECAD) 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade den 26 januari 2004, § 3, att Kumla 
kommun skulle ansöka om medlemskap i ECAD. Fullmäktige beslu-
tade samtidigt att bemyndiga kommunstyrelsen att utse kontaktperson 
för Kumla kommun gentemot ECAD. 

Kommunstyrelsen har att utse denna person. 
Kommunstyrelsens beslut Till kontaktpersoner utses Liselott Rehnman (s) och Kenth Ericzon. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Liselott Rehnman 

Kenth Ericzon 
Samtliga nämnder 
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Kommunstyrelsen 2004-02-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-02-10 

  
   
 Ks § 29  

 Au § 36 Dnr 30/2004.002 
 

Attestförteckning för kommunstyrelsen 2004 – tekniska 
kontorets del 

Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har upprättat förslag till ny attestför-
teckning för kommunstyrelsen för år 2004 – tekniska 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 Tekniska kontoret 
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Kommunstyrelsen 2004-02-11 

  
   
   

 Ks § 30  
 

Information gällande tågtrafik 

Ärendebeskrivning Kommunalrådet Dan-Åke Moberg (s) informerar om SJ:s planer att 
under trafikåret 2004-2005 kraftigt minska på antalet tåg som stannar 
i Kumla. 

Kumla kommun kommer att skicka en skrivelse till SJ gällande detta. 

_____ 
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Kommunstyrelsen 2004-02-11 

  
   
   

 Ks § 31  
 

Information gällande Yxhult 

Ärendebeskrivning Kommundirektör Thage Arvidsson och kommunalrådet Dan-Åke 
Moberg (s) informerar om situationen gällande Yxhult AB:s konkurs. 

_____ 
  
 
 
 
 


