
KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 2004-03-10 
  

 Utdragsbestyrkande 
 

  
Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 10 mars 2004, 
 klockan 17.00 – 18.40 
 
 
Beslutande Dan-Åke Moberg (s) 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 Bert Eriksson (s) Maria Rönnbäck (c) 
 Gunnel Kask (s) Berry Keller (m) 
 Kristina Davidsson (s) Jan Engman (c) 
 
 
Övriga Lars Claeson, sekr Ulla Lundholm 
 Thage Arvidsson Maria Neselius 
 Torild Hilmersson §§ 32-34 Ronny Salomonsson 
 
Justerare Torbjörn Ahlin 
 
Sekreterare ...................................................... §§ 32-42 
 Lars Claeson  
 
 
Ordförande ....................................................... 
 Dan-Åke Moberg 
 
 
Justerare ...................................................... 
 Torbjörn Ahlin 
 
 Anslag/Bevis 
 Protokoll är justerat 
 

Styrelse/Nämnd  Kommunstyrelsen 
  
Sammanträdesdatum 2004-03-10 
 

Datum för uppsättande 2004-03-12 Datum för nedtagande 2004-04-06 
 

Förvaringsplats  Kommunledningskontoret 
  
  
Underskrift ...................................................... 
 Lars Claeson 
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Kommunstyrelsen 2004-03-10 

  
   

   
 Ks § 32  

 
Anmälan av arbetsutskottets protokoll 

Ärendebeskrivning Anmäles beslut genom protokoll från kommunstyrelsens arbets-
utskott den 5, 10 och 24  februari 2004. 

_____ 
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Kommunstyrelsen 2004-03-10 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-03-02 

  
   

 Ks § 33  

 Au § 62 Dnr 36/2004.107 
 

Bildande av Kumla Stadsnät AB 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade den 23 februari 2004, § 12, att ett bo-
lag skulle bildas för utbyggnad och förvaltning av markbundet 
datanät i Kumla kommun. 

Utredare Torild Hilmersson har den 26 februari 2004 inkommit med 
förslag till bolagsordning m m. 

Arbetsutskottet  
Förslag Dan-Åke Moberg (s) föreslår att styrelsen i Kumla Stadsnät AB skall 

bestå av tre ledamöter och två suppleanter, möjlighet skall finnas att 
utöka styrelsen med två ledamöter med fackkunskaper från bran-
schen. 

Torbjörn Ahlin (c) och Göran Arveståhl (m) föreslår att styrelsen i 
Kumla Stadsnät AB skall bestå av fem ledamöter och tre ersättare. 

Arbetsutskottets beslut Namnförslag till styrelseledamöter och suppleanter, lekmannarevi-
sorer  med suppleanter, samt stämmoombud med ersättare skall läm-
nas till arbetsutskottet den 9 mars. 

Arbetsutskottets förslag Styrelsen i Kumla Stadsnät AB skall bestå av tre ledamöter och två 
suppleanter, möjlighet skall finnas att utöka styrelsen med två leda-
möter med fackkunskaper från branschen. 

Kommunfullmäktige beslutar att 

-godkänna förslaget till bolagsordning för Kumla Stadsnät AB, 

-teckna 5 000 aktier á 1 000 kronor, 

-uppdra till stämmoombudet att vid konstituerande stämma för Kumla 
Stadsnät AB bilda bolaget i överensstämmelse med stiftelseurkund 
och förslag till bolagsordning, samt 

-godkänna förslag till avtal med Thalamus Operations AB om 
tillhandahållande av nätburna tjänster i ett öppet stadsnät. 

Reservation Torbjörn Ahlin (c) och Göran Arveståhl (m) reserverar sig till förmån 
för sina egna förslag gällande antalet styrelseledamöter och supple-
anter. 
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Kommunstyrelsen 2004-03-10 

  

  
   
   

 Ks § 33, forts  
 

 

Kommunstyrelsen  
Förslag Göran Arveståhl (m), Torbjörn Ahlin (c), Mårten Franzson (v), Per 

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

Kommunstyrelsens förslag Styrelsen i Kumla Stadsnät AB skall bestå av tre ledamöter och två 
suppleanter, möjlighet skall finnas att utöka styrelsen med två leda-
möter med fackkunskaper från branschen. 

Kommunfullmäktige beslutar att 

-godkänna förslaget till bolagsordning för Kumla Stadsnät AB, 

-teckna 5 000 aktier á 1 000 kronor, 

-uppdra till stämmoombudet att vid konstituerande stämma för Kumla 
Stadsnät AB bilda bolaget i överensstämmelse med stiftelseurkund 
och förslag till bolagsordning, samt 

-godkänna förslag till avtal med Thalamus Operations AB om 
tillhandahållande av nätburna tjänster i ett öppet stadsnät. 

Reservationer Per Holm (kd) reserverar sig till förmån för Ahlins och Arveståhls 
förslag. 
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Kommunstyrelsen 2004-03-10 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-03-09 

  
   
 Ks § 34  

 Au § 78 Dnr 264/2003.109 
 

Trudi Hellquists motion om medborgarförslag 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 20 oktober 2003, § 68, en 
motion framlagd av Trudi Hellqvist (mp) om medborgarförslag. 

I motionen föreslås fullmäktige besluta att personer folkbokförda i 
kommunen ska ges möjlighet att väcka ärenden i fullmäktige genom 
så kallade medborgarförslag. 

Kommunledningskontoret fick den 28 oktober 2003, § 280, i uppdrag 
att utarbeta förslag till yttrande. 

Utredare Torild Hilmersson har avgivit förslag till yttrande. 
Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar förslag till motionssvar  med den 

ändringen att den som väckt medborgarförslag ej har rätt att yttra sig i 
fullmäktige när ärendet behandlas.  

Kommunstyrelsen  
Förslag Mårten Franzson (v) föreslår att den som väckt medborgarförslag 

skall ha rätt att yttra sig i fullmäktige när ärendet behandlas. 

Torbjörn Ahlin (c) föreslår att systemet med medborgarförslag skall 
utvärderas efter två år. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottets förslag med Ahlins tilläggsförslag. 
Reservation Mårten Franzson (v) reserverar sig till förmån för sitt förslag. 
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Kommunstyrelsen 2004-03-10 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-03-09 

  
   

 Ks § 35  

 Au § 82 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 040127  
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 040211  
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. 

    forts. 
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Kommunstyrelsen 2004-03-10 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-03-09 

  
 Ks § 35, forts  

 Au § 82, forts  
Fullmäktige 040223  
Förslag Göran Arveståhl (m), Torbjörn Ahlin (c), Peter Agerhäll (fp) och 

Trudi Hellqvist (mp) och Mats Hellgren (m) föreslår att kommunsty-
relsens förslag avslås. 

Dan-Åke Moberg föreslår att kommunstyrelsens förslag bifalles med 
följande beslutsmotivering: Beslutet motiveras av ordningsskäl. 
Ordningsfrågorna är svåra att lösa på grund av torgets begränsade 
storlek. Till ordningsfrågorna hör också att frågorna om elförsörjning 
för denna typ av verksamhet inte är lösta.  

Göran Arveståhl (m) och Torbjörn Ahlin (c) föreslår att ärendet åter-
remitteras till kommunstyrelsen. 

Propositionsordning Fullmäktige godkänner följande propositionsordning:  

Begäran om återremiss ställs mot att ärendet avgörs idag. Om ärendet 
skall avgöras idag ställs kommunstyrelsens förslag mot avslag. 

Fullmäktiges beslut Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen. 
Arbetsutskottet 040309  
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.  

Beslutet motiveras av ordningsskäl. Ordningsfrågorna är svåra att 
lösa på grund av torgets begränsade storlek. Till ordningsfrågorna hör 
också att frågorna om elförsörjning för denna typ av verksamhet inte 
är lösta. 

Kommunstyrelsen 040310  
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
Reservation Mårten Franzson (v) reserverar sig till förmån för Ahlins och 

Arveståhls förslag. 
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Kommunstyrelsen 2004-03-10 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-02-24 

  
   

 Ks § 36  

 Au § 46 Dnr 342/2003.011 
 

Förslag till plan-, bygg- och bostadsprogram 2004-2006 

Ärendebeskrivning Plan-, bygg- och bostadsprogrammet upprättas årligen och beskriver 
de närmaste årens planerings- och exploateringsverksamhet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 9 december 2003, 
§ 316, att skicka programmet på remiss till berörda för yttrande. 

Miljö- och byggnadskontoret har upprättat förslag till plan-, bygg- 
och bostadsprogram för åren 2004-2006. 

Arbetsutskottet  
Förslag Dan-Åke Moberg (s) föreslår att ett planprojekt för bostäder i 

anslutning till Länsmansskogen skall tas med i programmet och ges 
prioritet 1. 

Göran Arveståhl (m) föreslår en tydligare skrivning om att ytterligare 
seniorboende skall byggas. 

Torbjörn Ahlin (c) föreslår att punkten ”4 Hardemo” på sidan 7, un-
der rubriken Översiktliga planer och program, ändras från prioritet 2 
till prioritet 1, samt att den fortsatta planeringen av Hardemoområdet 
bör ta sikte på både bostadsbebyggelse och näringslivslokaler. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar förslag till plan-, bygg- och bostads-
program 2004-2006 med Mobergs tillägg. 

Göran Arveståhls och Torbjörn Ahlins förslag avslås. 
Kommunstyrelsen  
Förslag Carl-Gustav Thunström (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Göran Arveståhl (m) yrkar bifall till sitt i arbetsutskottet avgivna för-
slag. 

Torbjörn Ahlin (c) yrkar bifall till sitt i arbetsutskottet avgivna för-
slag. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottets förslag. 
Reservationer Göran Arveståhl (m) och Torbjörn Ahlin (c) reserverar sig till förmån 

för sina respektive förslag. 
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Kommunstyrelsen 2004-03-10 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-03-02 

  
   
 Ks § 37  

 Au § 63 Dnr 45/2004.761 
 

Förslag till drogpolitisk handlingsplan för Kumla kommun 

Ärendebeskrivning I samband med att kommunfullmäktige den 24 februari 2003, § 7, 
antog tobakspolitiskt handlingsprogram för Kumla kommun, beslu-
tade fullmäktige också att uppdra åt Folkhälsorådet att sammanställa 
ett drogpolitiskt handlingsprogram, innefattande tobaks-, alkohol- och 
narkotikapolitiskt handlingsprogram. 

Hälsoplanerare Birgitta Munksten har i skrivelse från den 
25 februari 2004 inkommit med förslag till drogpolitisk 
handlingsplan för Kumla kommun. 

Planen skall ses som ett övergripande dokument inom området. 
Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige godkänner handlingsplanen. 
Kommunstyrelsen  
Förslag Dan-Åke Moberg (s) föreslår att hälsoplanerare Birgitta Munksten får 

i uppdrag att utvärdera det tobakspolitiska handlingsprogrammet. 

Göran Arveståhl (m) föreslår att skrivningen under rubriken 
Inriktning, sidan 3, ändras för punkten (tillägg med kursiv stil): 
”Läkemedel ska endast användas för att förebygga, påvisa, lindra och 
bota sjukdom”, samt att ordet doping genomgående skall användas 
istället för ordet dopning. 

Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige godkänner handlingsplanen med Arveståhls 
tilläggsförslag. 

Hälsoplanerare Birgitta Munksten får i uppdrag att utvärdera det 
tobakspolitiska handlingsprogrammet. 
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Kommunstyrelsen 2004-03-10 

  
   
   

 Ks § 38 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 2004-03-10 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-02-24 

  
   
 Ks § 39  

 Au § 51 Dnr 43/2004.041 
 

Budgetanvisningar för budget 2005 och flerårsbudget 2006-2007 

Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har utarbetat förslag till budgetanvisningar 
för budgetåret 2005 och flerårsbudget 2006-2007. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen antar förslaget. 
Kommunstyrelsen  
Förslag Mårten Franzson (v) yrkar bifall till inlämnade yrkanden av Vänster-

partiet. 

Annica Eriksson (s) och Göran Arveståhl (m) yrkar bifall till arbetsut-
skottets förslag och att kommunstyrelsen avslår Franzsons förslag. 

Torbjörn Ahlin (c) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  
Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen antar förslag till budgetanvisningar för budgetåret 

2005 och flerårsbudget 2006-2007. 
Reservation Mårten Franzson (v) reserverar sig till förmån för sitt yrkande. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Ekonomiavdelningen 
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Kommunstyrelsen 2004-03-10 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-03-09 

  
   
 Ks § 40  

 Au § 79 Dnr 51/2004.294 
 

Omstrukturering av Kumla kommuns äldreomsorgsplatser 

Ärendebeskrivning Socialförvaltningen har utarbetat förslag till hur äldreomsorgsplat-
serna kan omstruktureras för att på ett bättre sätt möta framtida behov 
och efterfrågan av äldreomsorg i kommunen. 

Förslaget innebär bland annat att kommunens servicebostäder 
omvandlas till seniorbostäder eller vårdboenden. 

Socialnämnden beslutade den 16 februari 2004, § 16, att föreslå 
kommunstyrelsen att besluta att ge fastighetsavdelningen, tekniska 
kontoret, i uppdrag att administrera kommunens seniorbostäder. 

Socialchef Yvonne Nilsson har i skrivelse från den 26 februari 2004, 
presenterat en kort bakgrund till utredningen ”Omstrukturering av 
Kumla kommuns äldreomsorgsplatser”. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen ger tekniska kontoret i uppdrag dels att admini-
strera kommunens seniorbostäder, dels att undersöka möjligheterna 
till försäljning av lämpliga fastigheter. 

Kommunstyrelsens beslut Enligt arbetsutskottet. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Tekniska kontoret 
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Kommunstyrelsen 2004-03-10 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-02-24 
   

   
 Ks § 41  

 Au § 54 Dnr 332/2003.023 
 

Tillsättande av tjänst som personalsekreterare vid socialförvalt-
ningen 

Ärendebeskrivning Intervjuer har genomförts med tre sökande till tjänsten som personal-
sekreterare vid socialförvaltningen. 

Efter genomförda intervjuer föreslår socialchef Yvonne Nilsson och 
personalchef Ulla Lundholm att kommunstyrelsen beslutar att Malin 
Holm tillsvidareanställs som personalsekreterare på socialförvalt-
ningen. Tillträde sker den 3 maj 2004. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
Kommunstyrelsens beslut Malin Holm tillsvidareanställs som personalsekreterare på socialför-

valtningen. Tillträde sker den 3 maj 2004. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Socialförvaltningen 

Personalavdelningen 
 
 


