
KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 2005-11-09 
  
  
Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 9 november 2005, 
 klockan 17.00 – 17.35 
 
Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) 
 Annica Eriksson (s) Liselott Schöllin (kd), tjg ers 
 Björn Eriksson (s) Kerstin Cederström (fp) 
 Marianne Arvidsson (s) Göran Arveståhl (m) 
 Carl-Gustav Thunström (s) Elisabet Centervärn (m) 
 Kristina Davidsson (s), tjg ers Margareta Hultman Brikell (v) 
 Sölve Persson (s)  
   
Närvarande, ej tjg ers Liselott Rehnman (s) Tony Larsson-Malmberg (fp) 
 Bert Eriksson (s) Jan Engman (c) 
 Gunnel Kask (s) Mårten Franzson (v) 
 Maria Rönnbäck (c)   
 
Övriga Lars Claeson, sekr Ronny Salomonsson 
 Thage Arvidsson Ola Bosshammar § 116 
 Ulla Lundholm Kenth Ericzon § 116 
 Maria Neselius Lena Larsson, praktikant 
 
Justerare Torbjörn Ahlin 
 
Sekreterare ...................................................... §§ 104-117 
 Lars Claeson  
 
 
Ordförande ....................................................... 
 Dan-Åke Moberg 
 
 
Justerare ...................................................... 
 Torbjörn Ahlin 
 
 Anslag/Bevis 
 Protokoll är justerat 
 

Styrelse/Nämnd  Kommunstyrelsen 
  
Sammanträdesdatum 2005-11-09 
 

Datum för uppsättande 2005-11-15 Datum för nedtagande 2005-12-08 
 

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

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2005-11-09 

 
   
   
 Ks § 104  
 

Anmälan av arbetsutskottets protokoll 

Ärendebeskrivning Anmäles beslut genom protokoll från kommunstyrelsens arbets-
utskott den 26, 27 och 28 september, samt den 4, 11 och 18 oktober 
2005. 

_____ 
  
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2005-11-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-18 

 
   
 Ks § 105  
 Au § 289 Dnr 159/2005.292 
 

Maria Rönnbäcks m fl motion angående drift och underhåll av 
kultur- och fritidsförvaltningens lokaler 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 23 maj 2005, § 76, en motion 
framlagd av Maria Rönnbäck (c), Kerstin Cederström (fp), Sven-Arne 
Karlsson (kd) och Elisabet Centervärn (m) angående drift och under-
håll av kultur- och fritidsförvaltningens lokaler. 

I motionen föreslås fullmäktige besluta att en utredning genomförs 
om överförandet av kultur- och fritidsförvaltningens byggnader till 
tekniska kontoret i vad avser drift och underhåll. 

Arbetsutskottet beslutade den 31 maj 2005, § 190, att ge kommun-
ledningskontoret i uppdrag att lämna förslag till yttrande. 

Administrativ handläggare Lars Claeson har i skrivelse från den 
13 oktober 2005 lämnat förslag till yttrande. 

Av yttrandet framgår bland annat att årets budgetberedning gett 
kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram utredningsdirektiv för 
en allmän översyn av fastighetsförvaltningen i kommunen och att 
detta uppdrag bör genomföras innan beslut tas om eventuell utredning 
enligt motionärernas intentioner. 

Lars Claeson föreslår att fullmäktige antar yttrandet och att motionen 
därmed skall anses besvarad. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar yttrandet och motionen är därmed 
besvarad. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2005-11-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-25 

 
   
 Ks § 106  
 Au § 301 Dnr 47/2005.041 
 

Förslag till budget 2006 och flerårsbudget 2007-2008 

Ärendebeskrivning Budgetberedningen har överlämnat förslag till budget för år 2006 och 
flerårsbudget för år 2007-2008. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar budgetberedningens förslag till budget för 
år 2006 och flerårsbudget för år 2007-2008. 

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 2006 fastställes till kronor 20:42 per skatte-
krona. 

Låneramen för rörelsekrediter fastställes till 25 000 000 kronor. 
Kommunstyrelsen  
Förslag Torbjörn Ahlin (c), Göran Arveståhl (m), Kerstin Cederström (fp) 

och Liselott Schöllin (kd) yrkar bifall till inlämnat gemensamt 
borgerligt budgetförslag. 

Björn Eriksson (s) föreslår att kommunfullmäktige antar budgetbe-
redningens förslag. 

Margareta Hultman-Brikell (v) yrkar bifall till det av vänsterpartiet 
inlämnade budgetförslaget. 

Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige antar budgetberedningens förslag till budget för 
år 2006 och flerårsbudget för år 2007-2008. 

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 2006 fastställes till kronor 20:42 per skatte-
krona. 

Låneramen för rörelsekrediter fastställes till 25 000 000 kronor. 

 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2005-11-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-25 

 
   
 Ks § 106, forts  
 Au § 301  
Reservationer Torbjörn Ahlin (c), Göran Arveståhl (m), Elisabet Centervärn (m), 

Kerstin Cederström (fp) och Liselott Schöllin (kd) reserverar sig till 
förmån för det gemensamma borgerliga budgetförslaget. 

Margareta Hultman-Brikell (v) reserverar sig till förmån för sitt för-
slag. 

  
 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2005-11-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-03 

 
   
 Ks § 107  
 Au § 311 Dnr 282/2005.252 
 

Förvärv av fastigheten Kumla 13:46 

Ärendebeskrivning Köpekontrakt har upprättats där Kumla kommun förvärvar fastig-
heten Kumla Kumla 13:46 för en köpesumma om 660 000 kronor. 

Fastigheten är belägen i det område i Skogstorp där kommunen skis-
sat på en förtätad bostads- eller radhusbebyggelse. 

Köpekontraktet gäller under förutsättning att kommunfulläktige 
godkänner det. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige godkänner köpekontraktet. 
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2005-11-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-03 

 
   
 Ks § 108  
 Au § 312 Dnr 285/2005.253 
 

Försäljning av fastigheten Sälen 8, Hagagatan 10 

Ärendebeskrivning Den del av fastigheten Sälen 5 som innehåller f d fritidshemmet med 
adress Hagagatan 10 har avstyckas och erhållit fastighetsbeteck-
ningen Sälen 8. 

Köpekontrakt har upprättats där Kumla kommun säljer fastigheten 
Sälen 8 för en köpesumma om 900 000 kronor. 

Köpekontraktet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige 
godkänner det. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige godkänner köpekontraktet. 
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2005-11-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-18 

 
   
 Ks § 109  
 Au § 290 Dnr 141/2004.600 
 

Förslag till barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla 
kommun 

Ärendebeskrivning FN:s generalförsamling antog 1989 konventionen om barns rättig-
heter. Där fastslås bland annat att barn under 18 år har egna rättig-
heter och fullt människovärde men även att barn har speciella behov 
av skydd och stöd. 

Den svenska regeringen tillsatte 1996 en barnkommitté som bland 
annat föreslog att varje kommun skulle ta fram en särskild barn- och 
ungdomshandlingsplan. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 16 maj 2001, § 168, 
att arbetet med att upprätta en barn- och ungdomshandlingsplan 
skulle påbörjas. En arbetsgrupp under ledning av kommunalrådet 
Annica Eriksson utarbetade förslag till mål för kommunens arbete 
enligt FN:s barnkonvention. Dessa mål antogs av kommunfullmäk-
tige den 15 oktober 2001, § 71. 

Kommunens utredningssekreterare har därefter arbetat fram ett för-
slag till barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kom-
mun. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 18 maj 2004, § 147, 
att planen som skulle sändas på remiss till berörda. 

Remissvaren har behandlats av delar av kommunens utredargrupp, 
och gruppen har i skrivelse från den 13 oktober 2005 inkommit med 
förslag till barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla 
kommun. 

Arbetsutskottet  
Förslag Annica Eriksson (s) föreslår att en för alla nämnder / styrelser 

gemensam enkel barnchecklista upprättas som skall användas vid 
beredning av alla ärenden som skall beslutas i nämnder / styrelser. 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2005-11-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-18 

 
   
 Ks § 109, forts  
 Au § 290, forts  
  
 Vidare föreslår Annica Eriksson att utredargruppen får i uppdrag att 

förenkla språket i planen, samt att synpunkten från elever från Via-
lundskolan om att fler fältarbetare behövs, kompletteras med 
kommentaren att ytterligare en person kommer att anställas inom 
projekt Kumla mot narkotika. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar förslag till barn- och ungdomspolitisk 
handlingsplan med Erikssons tillägg. 

Kommunstyrelsen  
 Det förslag som överlämnats till kommunstyrelsen har bearbetats 

enligt arbetsutskottets förslag.  
Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige antar det bearbetade förslaget till barn- och 

ungdomspolitisk handlingsplan. 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2005-11-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-25 

 
   
 Ks § 110  
 Au § 302 Dnr 281/2005.130 
 

Välkomnande av nya svenska medborgare 

Ärendebeskrivning Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 26 april 2005, § 134, 
att Kumla kommun från och med år 2006 vid en särskild ceremoni 
skall välkomna nyblivna svenska medborgare, folkbokförda i Kumla 
kommun. 

Administrativ handläggare Lars Claeson har i skrivelse från den 
20 oktober 2005 lämnat förslag till hur ett sådant välkomnande kan 
ske. 

Av förslaget framgår att välkomnandet sker på den svenska national-
dagen, och att de nyblivna svenska medborgarna bland annat får en 
minnesplakett med Kumla kommuns stadsvapen. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2005-11-09 

 
   
   
 Ks § 111 Dnr 18/2005.041 
 

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. 

_____ 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2005-11-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 

 
   
 Ks § 112  
 Au § 284 Dnr 266/2005.106 
 

Ansökan om medfinansiering inom regionala tillväxtprogrammet 
2004 – 2007 – Filmpol Mitt ekonomiska förening 

Ärendebeskrivning Filmpol Mitt ekonomiska förening har den 3 oktober 2005 inkommit 
med ansökan om medfinansiering för projekt inom regionala tillväxt-
programmet 2004 – 2007. 

Projektet syftar till att möjliggöra långfilmsproduktion i Stockholm – 
Mälardalen. 

Ansökan gäller för Kumla kommuns del sammanlagt 300 000 kronor 
under åren 2006-2008, fördelat på 100 000 kronor per år. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar om medfinansiering med sammanlagt 
300 000 kronor under åren 2006-2008, fördelat på 100 000 kronor per 
år. 

Medlen för år 2006 tas från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda 
utgifter för år 2006. 

När det gäller finansiering för åren 2007-2008 överlämnas frågan till 
budgetberedningen.  

Kommunstyrelsens beslut Enligt arbetsutskottet. 

_____ 
  
  
  
  
Expedierig Ekonomiavdelningen 

Budgetberedningen 
Filmpol Mitt ekonomiska förening 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2005-11-09 

 
   
   
 Ks § 113 Dnr 279/2005.101 
 

Förslag till sammanträdesordning för år 2006 och januari 2007 

Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har den 19 oktober 2005 inkommit med 
förslag till sammanträdesordning för kommunfullmäktige, kommun-
styrelsen och dess arbetsutskott för år 2006 och januari 2007. 

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

_____ 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2005-11-09 

 
   
   
 Ks § 116  
 

Information – Projekt Kumla mot narkotika 

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

_____ 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2005-11-09 

 
   
   
 Ks § 117  
 

Kumla kommuns kulturpris år 2005 

Ärendebeskrivning Kulturpriskommittén har föreslagit att 2005 års kulturpris tilldelas 
Anders Fasth. 

Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt kulturpriskommitténs förslag. 

_____ 
 
 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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