
KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 2004-09-08 
  

 Utdragsbestyrkande 
 

  
Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 8 september 2004, 
 klockan 17.00 – 18.10 
 
 
Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) 
 Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) 
 Kristina Davidsson (s), tjg ers Kerstin Cederström (fp), tjg ers 
 Bert Eriksson (s), tjg ers Berry Keller (m), tjg ers 
 Carl-Gustav Thunström (s) Elisabet Centervärn (m) 
 Katarina Hansson (s) Margareta Hultman Brikell (v) 
 Sölve Persson (s)  
   
Närvarande, ej tjg ers  Jan Engman (c) Mårten Franzson (v) 
 
 
Övriga Lars Claeson, sekr Ronny Salomonsson 
 Thage Arvidsson Dan Aronsson 
 Maria Neselius  
 
Justerare Torbjörn Ahlin 
 
 
Sekreterare ...................................................... §§ 83-97 
 Lars Claeson  
 
 
Ordförande ....................................................... 
 Dan-Åke Moberg 
 
 
Justerare ...................................................... 
 Torbjörn Ahlin 
 
 Anslag/Bevis 
 Protokoll är justerat 
 

Styrelse/Nämnd  Kommunstyrelsen 
  
Sammanträdesdatum  2004-09-08 
 

Datum för uppsättande 2004-09-10 Datum för nedtagande 2004-10-05 
 

Förvaringsplats  Kommunledningskontoret 
  
  
Underskrift ...................................................... 
 Lars Claeson 
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Kommunstyrelsen 2004-09-08 

  

  
   
   

 Ks § 83  
 

Anmälan av arbetsutskottets protokoll 

Ärendebeskrivning Anmäles beslut genom protokoll från kommunstyrelsens arbets-
utskott den 25 maj, 1, 8, 15 och 17 juni, 9 juli samt den 24 augusti. 

_____ 
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Kommunstyrelsen 2004-09-08 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-06-15 

  
   
 Ks § 84  

 Au § 181 Dnr 90/2004.822 
 

Peter Agerhälls motion om återställande av ”Badbrottet” 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 22 mars 2004, § 23, en motion 
framlagd av Peter Agerhäll (fp) om återställande av det så kallade 
Badbrottet. 

I motionen föreslås fullmäktige besluta att badbrottsanläggningen 
återställs till ett skick som motsvarar det anläggningen hade 1983, att 
en skötsel- och underhållsplan med inlagda säkerhetskontroller 
upprättas för Badbrottet, samt att skötsel och underhållsplaner med 
inlagda säkerhetskontroller upprättas för samtliga anläggningar som 
kommunen äger eller har ansvar för. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 6 april 2004, § 113, 
att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att lämna förslag till 
yttrande. 

Kultur- och fritidsnämnden har den 27 maj 2004, § 29, beslutat 
föreslå kommunfullmäktige att anta nämndens yttrande.  

Enligt yttrandet håller Hästhagsbrottet en fullt godtagbar standard  
och den nuvarande skötsel- och underhållsplanen är tillräcklig. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar yttrandet och motionen är därmed 
besvarad. 

Kommunstyrelsen  
Förslag Kerstin Cederström (fp) yrkar bifall till motionen. 
Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige antar yttrandet och motionen är därmed 

besvarad. 
Reservation Kerstin Cederström (fp) reserverar sig till förmån för sitt förslag. 
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Kommunstyrelsen 2004-09-08 

  
   
   

 Ks § 85 Dnr 25/2004.041 
Dnr 211/2004.041 

 
Delårsrapport för Kumla kommun samt budgetprognos och 
nämndernas månadsrapporter 

Ärendebeskrivning Delårsrapport för Kumla kommun per den 31 juli 2004 har upprättats 
i enlighet med bestämmelserna i den kommunala redovisningslagen. 

Kommunens nämnder har avgivit månadsrapporter för augusti månad 
2004. På grundval av månadsrapporterna har en översiktlig budget-
prognos för år 2004 utarbetats. 

Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten, budgetprognos och 
nämndernas månadsrapporter. 
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Kommunstyrelsen 2004-09-08 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-06-15 

  
   
 Ks § 86  

 Au § 182 Dnr 155/2004.107 
 

Förslag till ägardirektiv för Stadsnät i Kumla AB 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige antog år 2001 ägardirektiv för de helägda 
kommunala bolagen. Motsvarande direktiv bör antas för det nybil-
dade Stadsnät i Kumla AB. 

Kommunledningskontoret har i skrivelse från den 9 juni 2004 
inkommit med förslag till ägardirektiv. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar förslag till ägardirektiv för Stadsnät i 
Kumla AB. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
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Kommunstyrelsen 2004-09-08 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-08-24 

  
   
 Ks § 87  

 Au § 192 Dnr 167/2004.170 
 

Revidering av förbundsordning och reglemente för direktionen 
vid Nerikes Brandkår 

Ärendebeskrivning Med anledning av förändrad lagstiftning inom räddningstjänstens 
område (SOU 2003:778), har Nerikes Brandkår den 28 juni 2004 
inkommit med förslag till revidering av förbundsordning och regle-
mente för direktionen vid Nerikes Brandkår. 

Förbundsordning och reglemente för direktionen vid Nerikes Brand-
kår skall fastställas av kommunfullmäktige i berörda medlemskom-
muner. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige godkänner revidering av förbundsordning och 
reglemente för direktionen vid Nerikes Brandkår. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
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Kommunstyrelsen 2004-09-08 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-09-07 

  
   
 Ks § 88  

 Au § 208 Dnr 216/2004.253 
 

Fastighetsförsäljning – Kumla Fiskalen 10, 11, 12, 13 

Ärendebeskrivning Köpekontrakt har upprättats mellan Kumla kommun och Peab Bostad 
AB, där Kumla kommun till Peab Bostad AB säljer fastigheterna 
Kumla Fiskalen 10, 11, 12 och 13. 

Köpesumma är enligt kontraktet 1 500 000 kronor, tillträdesdag den 
1 oktober 2004. 

Avtalet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i Kumla i 
särskilt beslut godkänner avtalet. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige godkänner avtalet. 
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
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Kommunstyrelsen 2004-09-08 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-08-24 

  
   
 Ks § 89  

 Au § 191 Dnr 203/2004.252 
 

Förvärv av del av fastigheten Kumla Bandel 3:1 

Ärendebeskrivning Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 24 augusti 2004, 
§ 191, att ge kommundirektör Thage Arvidsson i uppdrag att slutföra 
förvärvet av del av fastigheten Kumla Bandel 3:1. 

Köpeavtal har upprättats mellan Jernhusen Stationer AB och Kumla 
kommun, där Jernhusen Stationer AB överlåter del av fastigheten 
Kumla Bandel 3:1 till Kumla kommun. 

Köpeskillingen är 1 200 000 kronor. Tillträde sker den 
1 oktober 2004 eller den senare eller tidigare dag som parterna skrift-
ligen enas om. 

Avtalet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i Kumla 
senast den 30 september 2004 godkänner avtalet genom beslut som 
vinner laga kraft. 

Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige godkänner avtalet. 
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Kommunstyrelsen 2004-09-08 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-09-07 

  
   
 Ks § 90  

 Au § 207 Dnr 209/2004.361 
 

Ändring och tillägg i renhållningstaxan 

Ärendebeskrivning Med anledning av införandet av kommunkortet fr ån och med februari 
2004 behövs ett förtydligande i renhållningstaxan när det gäller 
avgiftsskyldighet för dem som inte kan uppvisa ett gällande 
kommunkort. 

Återvinningscentralen tar emot farligt avfall som lämnas vidare till 
företag antingen enligt företagets gällande prislista eller enligt särskilt 
avtal med kommunen. För avlämnande av sådant avfall gäller att en 
avgift tas ut som motsvarar det pris kommunen får betala till företaget 
som omhändertar avfallet. Även i denna del behöver taxan förtyd-
ligas. 

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse från den 31 augusti 2004 att 
kommunfullmäktige antar förslag till ändring och tillägg i renhåll-
ningstaxan.  

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar förslag till ändring och tillägg i renhåll- 
ningstaxan. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
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Kommunstyrelsen 2004-09-08 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-08-24 

  
   
 Ks § 91  

 Au § 193 Dnr 197/2004.530 
 

Avgifter i kompletteringstrafiken 

Ärendebeskrivning Principen för avgiften i kompletteringstrafiken har varit att den skall 
motsvara lägsta avgift enligt länstrafikens busstaxa. Avgiften för 
kompletteringstrafiken har dock inte höjts i takt med busstaxan och är 
för närvarande 13:- mot busstaxans 17:-. 

Beslut att ändra avgiften vid ändring i busstaxan är av sådan rutin-
mässig karaktär att det lämpligen kan delegeras till tjänsteman. 

Utredare Torild Hilmersson föreslår i skrivelse från den 17 augusti 
2004 att kommunstyrelsen beslutar att avgiften för enkel resa med 
kompletteringstrafiken skall motsvara lägsta avgift enligt busstaxan, 
och att beslut att ändra avgiften vid ändring av busstaxan delegeras 
till administrativ chef. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar att 

avgiften för enkel resa med kompletteringstrafiken skall motsva ra 
lägsta avgift enligt busstaxan, samt 

beslut att ändra avgiften vid ändring av busstaxan delegeras till admi-
nistrativ chef. 

Kommunstyrelsens beslut Enligt arbetsutskottet. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Maria Neselius 

Lars Claeson 
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Kommunstyrelsen 2004-09-08 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-09-07 

  
   
 Ks § 92  

 Au § 209 Dnr 133/2004.002 
 

Översyn av kommunstyrelsens och nämndernas reglementen – 
yttrande  

Ärendebeskrivning I samband med införande av ny kommunallag 1991 antogs nya 
reglementen för kommunens samtliga nämnder, inklusive kommun-
styrelsen. Därefter har en del förändringar gjorts i reglementena med 
anledning av ny lagstiftning och förändring i uppgiftsfördelningen 
mellan nämnderna. 

En hel del lagändringar och beslut av kommunfullmäktige har dock ej 
tagits in i reglementena för berörda nämnder och det finns behov av 
att komplettera samtliga reglementen för en mer rättvisande bild av 
nämndernas aktuella uppgifter och befogenheter. 

Utredare Torild Hilmersson har den 6 maj 2004 inkommit med för-
slag till förändrade reglementen för nämnderna och föreslår att 
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att remittera förslagen till 
kommunens nämnder för yttrande senast den 15 september 2004. 

Arbetsutskottet beslutade den 18 maj 2004, § 146, att remittera 
förslagen till kommunens nämnder för yttrande senast den 
15 september 2004. 

Arbetsutskottets förslag Ej några synpunkter på förslaget.  
Kommunstyrelsens 
yttrande 

Kommunstyrelsen har ej några synpunkter på förslaget. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Kommunledningskontoret 
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Kommunstyrelsen 2004-09-08 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-06-08 

  
   
 Ks § 93  

 Au § 174 Dnr 151/2004.005 
 

Förslag till IT-plan 2005 för kommunledningskontoret 

Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har den 3 juni 2004 inkommit med förslag 
till IT-plan 2005 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 2005 för kommunled-
ningskontoret. 

Kommunstyrelsens beslut Enligt arbetsutskottet. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Kommunledningskontoret 
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Kommunstyrelsen 2004-09-08 

  
   
   

 Ks § 97  
 

Information – Yxhult AB i konkurs  

Ärendebeskrivning Kommundirektör Thage Arvidsson informerar om de fortsatta 
kontakterna med Yxhult AB:s konkursförvaltare. 

_____ 
  
 
 
 


