
KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 2004-11-03 
  

 Utdragsbestyrkande 
 

  
Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 3 november 2004, 
 klockan 17.00 – 17.40 
 
 
Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) 
 Annica Eriksson (s) Liselott Schöllin (kd), tjg ers 
 Björn Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) 
 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) Berry Keller (m) 
 Maria Rönnbäck (c) Jan Engman (c) 
 Kerstin Cederström (fp)  
 
Övriga Lars Claeson, sekr Maria Neselius 
 Thage Arvidsson Ronny Salomonsson 
 Ulla Lundholm  
 
Justerare Torbjörn Ahlin 
 
 
Sekreterare ...................................................... §§ 107-118 
 Lars Claeson  
 
 
Ordförande ....................................................... 
 Dan-Åke Moberg 
 
 
Justerare ...................................................... 
 Torbjörn Ahlin 
 
 Anslag/Bevis 
 Protokoll är justerat 
 

Styrelse/Nämnd  Kommunstyrelsen 
  
Sammanträdesdatum  2004-11-03 
 

Datum för uppsättande 2004-11-05 Datum för nedtagande 2004-11-30 
 

Förvaringsplats  Kommunledningskontoret 
  
  
Underskrift ...................................................... 
 Lars Claeson 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum  
  
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 

2 

  

  

Kommunstyrelsen 2004-11-03 

  
   

   
 Ks § 107  

 
Anmälan av arbetsutskottets protokoll 

Ärendebeskrivning Anmäles beslut genom protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 
den 5, 19 och 26 oktober 2004. 

_____ 
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Kommunstyrelsen 2004-11-03 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-11-02 

   
 Ks § 108  

 Au § 276 Dnr 147/2004.610 
 

Göran Arveståhls motion om brott mot mänskligheten 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 14 juni 2004, § 50, en motion 
framlagd av Göran Arveståhl (m) om brott mot mänskligheten. 

I motionen föreslås fullmäktige besluta  

att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att i grundskolans arbete 
upplysa om såväl kommunismens brott som nazismens brott mot 
mänskligheten, 

att uppmana Sydnärkes utbildningsförbund att i gymnasieskolan 
upplysa om såväl kommunismens brott som nazismens brott mot 
mänskligheten, samt 

att i beslutet fördöma användandet av alla symboler som represen-
terar regimer som gjort sig skyldiga till brott mot mänskligheten. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 24 augusti 2004, 
§ 202, att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att lämna för-
slag till yttrande. 

Barn- och utbildningsnämnden har den 20 oktober 2004, § 68, 
beslutat föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Arbetsutskottet  
Förslag Dan-Åke Moberg (s) föreslår att kommunfullmäktige avslår 

motionen. 

Göran Arveståhl (m) och Torbjörn Ahlin (c) föreslår att kommun-
fullmäktige bifaller motionen. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige avslår motionen. 
Reservationer Göran Arveståhl (m) och Torbjörn Ahlin (c) reserverar sig till förmån 

för sitt eget förslag. 
Kommunstyrelsen  
Förslag Göran Arveståhl (m) informerar om att han tar tillbaka den tredje att-

satsen i motionen där han föreslagit att fullmäktige beslutar ” att i 
beslutet fördöma användandet av alla symboler som representerar 
regimer som gjort sig skyldiga till brott mot mänskligheten”, och 
föreslår att motionen därmed i övrigt i och med barn- och 
utbildningsnämndens yttrande skall anses besvarad. 
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Kommunstyrelsen, forts 2004-11-03 

  
   
   

 Ks § 108, forts  
  
Förslag, forts Torbjörn Ahlin (c) yrkar bifall till Göran Arveståhls förslag. 

Dan-Åke Moberg (s) föreslår att fullmäktige avslår motionen. 
Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige avslår motionen. 
Reservationer Göran Arveståhl (m), Elisabet Centervärn (m), Torbjörn Ahlin (c), 

Peter Agerhäll (fp) och Liselott Schöllin (kd), reserverar sig till för-
mån för Göran Arveståhls förslag. 
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Kommunstyrelsen 2004-11-03 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-10-26 

  
   

 Ks § 109  

 Au § 268 Dnr 43/2004.041 
 

Förslag till budget 2005 och flerårsbudget 2006-2007 

Ärendebeskrivning Budgetberedningen har överlämnat förslag till budget för år 2005 och 
flerårsbudget för år 2006-2007. 

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

budgetberedningens förslag enligt inlämnat alternativt budgetförslag. 

Dan-Åke Moberg (s) föreslår att kommunfullmäktige antar budgetbe-
redningens förslag. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar budgetberedningens förslag till budget för 
år 2005 och flerårsbudget för år 2006-2007. 

Kommunfullmäktige antar inriktningsmål för kommunstyrelsen och 
nämndernas verksamheter. 

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) och Göran Arveståhl (m) reserverar sig till förmån 

för sitt ege t förslag. 
Kommunstyrelsen  
 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), Liselott Schöllin (kd) och 
Peter Agerhäll (fp) yrkar bifall till det gemensamma alternativa 
budgetförslaget. 

Mårten Franzson (v) yrkar bifall till det av vänsterpartiet avgivna 
budgetförslaget. 
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Kommunstyrelsen, forts 2004-11-03 

  
   
   

 Ks § 109, forts  
 

 

Förslag, forts Göran Arveståhl (m), Liselott Schöllin (kd) och Peter Agerhäll (fp) 
föreslår att driften av fritidsgården vid Skogstorp upphandlas för 
föreningsdrift fr o m starten år 2005. 

Dan-Åke Moberg (s) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt 
budgetberedningens förslag. 

Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige antar budgetberedningens förslag till budget för 
år 2005 och flerårsbudget. 

Kommunfullmäktige antar inriktningsmål för kommunstyrelsen och 
nämndernas verksamheter. 

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. 

Kommunfullmäktige avslår Göran Arveståhls m fl förslag om 
upphandling av driften av fritidsgården vid Skogstorp. 

Reservationer Torbjörn Ahlin (c), Göran Arveståhl (m), Elisabet Centervärn (m), 
Liselott Schöllin (kd) och Peter Agerhäll (fp) reserverar sig till för-
mån för sitt gemensamt avgivna budgetalternativ. 

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

Göran Arveståhl (m), Elisabet Centervärn (m), Liselott Schöllin (kd) 
och Peter Agerhäll (fp), reserverar sig till förmån för Göran 
Arveståhls m fl förslag om upphandling av driften av fritidsgården 
vid Skogstorp. 
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Kommunstyrelsen 2004-11-03 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-10-26 

  
   
 Ks § 110  

 Au § 269 Dnr 264/2004.346 
 

Höjning av va-taxa 

Ärendebeskrivning Enligt förslag från tekniska kontoret krävs en höjning av va-taxans 
brukningsavgifter, både den fasta och den rörliga delen, för att 
kommande investeringar skall kunna genomföras. 

Förslaget innebär en höjning av va-taxan med 25% från och med den 
1 januari 2005. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
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Kommunstyrelsen 2004-11-03 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-10-26 

  
   
 Ks § 111  

 Au § 270 Dnr 245/2004.362 
 

Höjning av renhållningstaxan 

Ärendebeskrivning Tekniska kontoret har till budgetberedningen presenterat förslag till 
höjning av renhållningstaxa. 

Tekniska kontoret fick av budgetberedningen den 22 september 2004, 
§ 238, i uppdrag att återkomma till arbetsutskottet med beräkningar 
av hur stor del av taxe intäkterna som utgörs av de delar som gäller 
slamtömning. 

Ekonom Anders Borg har därefter inkommit med beräkning av 
resultat med respektive utan taxehöjningar, inklusive beräkningar av 
hur stor del av taxe intäkterna som utgörs av de delar som gäller 
slamtömning. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 5 oktober 2004, 
§ 246, att ge tekniska kontoret i uppdrag att till arbetsutskottets 
sammanträde den 26 oktober återkomma med förslag till ny renhåll-
ningstaxa enligt en taxehöjning med 25% för renhållningen, en 
höjning av tippavgifterna med 10% samt ingen höjning för slamtöm-
ningen. 

Tekniska kontoret har den 21 oktober 2004, inkommit med denna 
beräkning. Förslag till ny taxa föreslås gälla från och med den 
1 januari 2005. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
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Kommunstyrelsen 2004-11-03 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-10-26 

  
   
 Ks § 112  

 Au § 271 Dnr 224/2004.104 
 

Förslag till ändring av regler för bidrag till politiska partier i 
Kumla 

Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen beslutade den 10 mars 2004, § 39, att anta förslag 
till budgetanvisningar fö r budget 2005 och flerårsbudget 2006-2007. 

Av budgetanvisningarna framgick att ramminskningen för kommun-
ledningen 2005 skulle uppgå till 850 tkr, och för kommunlednings-
kontoret 440 tkr. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 18 maj 2004, att ge 
utredare Torild Hilmersson i uppdrag att återkomma till arbetsut-
skottet med förslag till fördelning av det minskade partistödet. 

Torild Hilmersson har den 22 september 2004 inkommit med förslag 
till ändring av regler för bidrag till politiska partier i Kumla från och 
med den 1 januari 2005. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 
Kommunstyrelsen  
Förslag Dan-Åke Moberg (s) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt 

förslaget och att diskussioner om reglerna för bidrag till politiska 
partier tas upp inför nästa mandatperiod. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt Mobergs förslag.  
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Kommunstyrelsen 2004-11-03 

  
   
   

 Ks § 113 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. 

Kommunstyrelsen  
Förslag Göran Arveståhl (m) och Dan-Åke Moberg (s) föreslår att nämnderna   

i kommande månadsrapporter skall undvika förkortningar och uttryck 
som inte kan anses vedertagna och allmänt kända. 

Kommunstyrelsens beslut Enligt Arveståhls och Mobergs förslag. 

Månadsrapporterna läggs till handlingarna. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Samtliga nämnder 
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Kommunstyrelsen 2004-11-03 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-10-19 

  
   
 Ks § 114  

 Au § 263 Dnr 251/2004.101 
 

Förslag till sammanträdesordning för år 2005 och januari 2006 

Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har den 12 oktober 2004 inkommit med 
förslag till sammanträdesordning för kommunfullmäktige, kommun-
styrelsen och dess arbetsutskott för år 2005 och januari 2006. 

Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet godkänner för sin del den föreslagna sammanträdes-
ordningen med ett tillägg av ytterligare ett arbetsutskott den 29 mars 
2005. 

Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner för sin del den föreslagna sammanträ-
deslistan. 
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Kommunstyrelsen 2004-11-03 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-11-02 

  
   
 Ks § 115  

 Au § 277 Dnr 213/2004.023 
 

Tillsättande av tjänst som rehabiliteringssamordnare vid perso-
nalavdelningen 

Ärendebeskrivning Intervjuer har genomförts med fem sökande till tjänsten som rehabi-
literingssamordnare vid personalavdelningen. 

Efter genomförda intervjuer föreslår personalchef Ulla Lundholm att 
kommunstyrelsen beslutar att tillsvidareanställa Mikael Wennerström 
som rehabiliteringssamordnare. 

Tillträde sker vid årsskiftet 2004/2005. 
Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
Kommunstyrelsens beslut Mikael Wennerström tillsvidareanställs som rehabiliteringssamord-

nare. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Personalavdelningen 
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Kommunstyrelsen 2004-11-03 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-11-02 

  
   
 Ks § 116  

 Au § 278 Dnr 154/2004.253 
 

Försäljning av Pjäxan 6, Dalagatan 13 

Ärendebeskrivning Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 8 juni 2004, § 178, att 
enfamiljshuset på Dalagatan 13 skulle säljas och att den värdering 
som gjorts skulle ligga till grund för förhandling om försäljnings-
priset. 

Köpekontrakt har upprättats i vilket nuvarande hyresgäst köper huset 
för en summa av 400 000:-. Köpekontraktet gäller under förutsättning 
att det godkänns av kommunstyrelsen. 

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse från den 27 oktober 2004 att 
kommunstyrelsen godkänner köpekontraktet. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner köpekontraktet. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Tekniska kontoret 
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Kommunstyrelsen 2004-11-03 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-10-19 

  
   
 Ks § 117  

 Au § 254 Dnr 259/2004.002 
 

Försäljning av tomträtter – delegation av beslutanderätten 

Ärendebeskrivning Kumla kommunfullmäktige beslutade den 23 november 1981, § 98, 
att sälja fastigheter upplåtna med tomträtt och även hur försäljnings-
priset skulle beräknas. 1981 fanns 40 st tomträtter, idag finns 13 st 
kvar. 

För att underlätta försäljningsförfarandet beslutade fullmäktige den 
21 november 1983, § 77, att delegera beslutanderätten till tekniska 
nämnden i ärenden som rör enskild försäljning av fastighet som är 
upplåten med tomträtt. 

I delegationsordning för kommunstyrelsen gäller att försäljning av 
obebyggda småhustomter beslutas av teknisk chef med markhandläg-
gare som ersättare. En försäljning av tomträtt kräver en liknande 
hantering som försäljning av en småhustomt. 

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse från den 7 oktober 2004, att 
beslutanderätten gällande försäljning av fastighet upplåten med 
tomträtt delegeras till teknisk chef med markhandläggare som ersät-
tare. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
Kommunstyrelsens beslut Beslutanderätten gällande försäljning av fastighet upplåten med 

tomträtt delegeras till teknisk chef med markhandläggare som ersät-
tare. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Lars Claeson 

Tekniska kontoret 
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Kommunstyrelsen 2004-11-03 

  
   
   

 Ks § 118  
 

Kumla kommuns kulturpris år 2004 

Ärendebeskrivning Kulturpriskommittén har föreslagit att 2004 års kulturpris tilldelas 
Olle Medin. 

Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt kulturpriskommitténs förslag. 

_____ 
 
 
 


