
KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 2005-12-07 
  
  
Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet,  
 onsdagen den 7 december 2005, klockan 17.00 – 17.30 
 
Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) 
 Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) 
 Björn Eriksson (s) Kerstin Cederström (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 Liselott Rehnman (s) Maria Rönnbäck (c) 
 Bert Eriksson (s) Tony Larsson-Malmberg (fp) 
 Gunnel Kask (s) Jan Engman (c) 
 Kristina Davidsson (s)  
 
Övriga Lars Claeson, sekr Maria Neselius 
 Thage Arvidsson Ronny Salomonsson 
 Ulla Lundholm Lena Larsson, praktikant 
 
Justerare Torbjörn Ahlin 
 
 
Sekreterare ...................................................... §§ 118-128 
 Lars Claeson  
 
 
Ordförande ....................................................... 
 Dan-Åke Moberg 
 
 
Justerare ...................................................... 
 Torbjörn Ahlin 
 
 Anslag/Bevis 
 Protokoll är justerat 
 

Styrelse/Nämnd  Kommunstyrelsen 
  
Sammanträdesdatum 2005-12-07 
 

Datum för uppsättande 2005-12-09 Datum för nedtagande 2006-01-03 
 

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

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2005-12-07 

 
   
   
 Ks § 118  
 

Anmälan av arbetsutskottets protokoll 

Ärendebeskrivning Anmäles beslut genom protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 
den 25 oktober, samt den 3, 8 och 22 november 2005. 

_____ 
  
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2005-12-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-22 

 
   
 Ks § 119  
 Au § 322 Dnr 278/2005.739 
 

Jan Engmans m fl motion angående ökad livskvalitet åt våra 
äldre 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 17 oktober 2005, § 107, en 
motion framlagd av Jan Engman (c), Berry Keller (m), Tony Larsson-
Malmberg (fp) och Lise-Lotte Schöllin (kd) angående ökad livskva-
litet åt våra äldre. 

I motionen föreslås fullmäktige besluta att kommunen kontaktar 
arbetsförmedlingen för att undersöka möjligheten att genomföra i 
motionen beskriven verksamhet med arbetsmarknadspolitiska medel. 

Arbetsutskottet beslutade den 8 november 2005, § 318, att ge 
kommunledningskontoret i uppdrag att lämna förslag till yttrande. 

Administrativ handläggare Lars Claeson har i skrivelse från den 
15 november 2005 lämnat förslag till yttrande. 

Av yttrandet framgår bland annat att kommunen under 2006 kommer 
att få del av en ny typ av anställningsstöd, så kallade Plusjobb, som 
kan vara aktuella för arbetsuppgifter enligt motionärernas intentioner 
och att händelseutvecklingen kring Plusjobben därför bör avvaktas. 

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

Arbetsutskottet  
Förslag Per Holm (kd) föreslår att det av motionssvaret skall framgå att 

kommunens arbetsmarknadsenhet skall ta kontakt med arbetsförmed-
lingen för att påbörja diskussionen om Plusjobb, samt att yttrandets 
sista mening ” Innan andra beslut tas som rör den aktuella motionen 
är det därför rimligt att avvakta vad som händer med Plusjobben”, 
utgår. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar yttrandet med Holms ändringsförslag. 
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2005-12-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-22 

 
   
 Ks § 120  
 Au § 323 Dnr 291/2005.206 
 

Förslag till taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet 

Ärendebeskrivning Nuvarande plan- och bygglovtaxa antogs av fullmäktige 1995. 
Därefter har miljö- och byggnadsnämnden gjort ändringar av grund-
beloppet och vissa justeringar som ej varit av principiell betydelse. 

Kommunförbundet har i januari 2004 presenterat en reviderad plan- 
och bygglovtaxa som bland annat innebär en viss förenkling och 
bättre täckning för nedlagt arbete. 

Miljö- och byggnadskontoret har gjort vissa lokala bearbetningar av 
förslaget samt andra justeringar av taxan. Dessutom har riktlinjer och 
avgränsning av så kallad samlad bebyggelse bearbetats. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 25 oktober 2005, § 99, 
att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till reviderad plan- och 
bygglovtaxa, benämnd taxa för miljö- och byggnadsnämndens 
verksamhet.  

Den nya taxan föreslås gälla från och med den 1 januari 2006.  
Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar förslag till reviderad plan- och bygglov-

taxa, benämnd taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet. 

Den nya taxan gäller från och med den 1 januari 2006. 
Kommunstyrelsen  
Förslag Carl-Gustav Thunström (s) föreslår att Tabell 1 på sidan 11, ändras så 

att det skall finnas ett areaområde inom intervallet 100-129 m2, med 
objektsfaktor 6, samt ett areaområde inom intervallet 130-199 m2, 
med objektsfaktor 8. 

Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige antar förslag till reviderad plan- och bygglov-
taxa, benämnd taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet 
med Thunströms ändringsförslag. 

Den nya taxan gäller från och med den 1 januari 2006. 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2005-12-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-22 

 
   
 Ks § 121  
 Au § 324 Dnr 292/2005.406 
 

Förslag till taxa för prövning och tillsyn inom Miljöbalkens 
område – enskild avloppsanordning 

Ärendebeskrivning Avgiften för prövning av ansökan om inrättande av enskild avlopps-
anordning ändrades senast år 1999. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 25 oktober 2005, § 102, 
att föreslå kommunfullmäktige att besluta om en ändring i Taxebilaga 
1 för ovan nämnda avgift från 1 000 kronor till 2 200 kronor. 

Den nya taxan föreslås gälla från och med den 1 januari 2006. 
Arbetsutskottet  
Förslag Dan-Åke Moberg (s) föreslår att avgiften höjs till 1 600 kronor. 

Göran Arveståhl (m) föreslår att avgiften höjs till 1 300 kronor. 
Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige beslutar att ändra avgiften för prövning av 

ansökan om inrättande av enskild avloppsanordning till 1 600 kronor. 

Den nya taxan gäller från och med den 1 januari 2006. 
Reservationer Göran Arveståhl och Per Holm (kd) reserverar sig till förmån för 

Arveståhls förslag. 
Kommunstyrelsen  
Förslag Dan-Åke Moberg föreslår att avgiften höjs till 1 600 kronor. 

Göran Arveståhl föreslår att avgiften höjs till 1 300 kronor. 
Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att ändra avgiften för prövning av 

ansökan om inrättande av enskild avloppsanordning till 1 600 kronor. 

Den nya taxan gäller från och med den 1 januari 2006. 
Reservationer Göran Arveståhl, Elisabet Centervärn (m), Torbjörn Ahlin (c) och Per 

Holm (kd) reserverar sig till förmån för Arveståhls förslag. 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2005-12-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-22 

 
   
 Ks § 122  
 Au § 325  Dnr 221/2003.265 
 

Förslag till lokalt naturreservat i Viaskogen 

Ärendebeskrivning Viaskogen är ett tätortsnära område med stora rekreationsvärden. 
Samtidigt finns det stora naturvärden (unik artrikedom) samt kultur-
värden på grund av flera fornlämningar. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 29 oktober 2002, § 109, 
att upprätta ett samrådsförslag till bildande av ett naturreservat i Via-
skogen. 

Miljö- och byggnadskontoret har utarbetat ett förslag till skötselplan 
av lokalt naturreservat i Viaskogen i samråd med kultur- och fritids-
förvaltningen som även godkänts av naturskyddsföreningen. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 25 oktober 2005, § 105, 
att föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslaget till skötselplan 
och lokalt naturreservat. 

Kommunen har beviljats statligt bidrag för Viaskogen som lokalt 
naturvårdsobjekt. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige beslutar att inrätta ett lokalt naturreservat i Via-
skogen, antar förslag till skötselplan samt uppdrar åt kultur- och 
fritidsnämnden att förvalta reservatet. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2005-12-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-22 

 
   
 Ks § 123  
 Au § 326 Dnr 305/2005.257 
 

Fråga om förköp av Kumla Nävesta 4:1, Ekeby 

Ärendebeskrivning Köpekontrakt har upprättats gällande försäljning av fastigheten   
Kumla Nävesta 4:1, Ekeby. 

Enligt förköpslagen skall kommunen pröva om kommunen vill an-
vända sig av förköpsrätt. 

Enligt stadsarkitekt Kurt Larsson är fastigheten belägen i sydvästra 
Ekeby där utbyggnad med småhus föreslås enligt det utställda 
förslaget till fördjupad översiktsplan för Ekeby. Kommunen har även 
mark intill fastigheten. 

Kommunen bör därmed pröva om förköpsrätten skall utövas. 
Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige beslutar att kommunen utnyttjar sin förköpsrätt. 
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2005-12-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-29 

 
   
 Ks § 124  
 Au § 334 Dnr 309/2005.600 
 

Kvalitetsredovisning inom skolväsendet 2004 

Ärendebeskrivning Enligt förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet (SFS 
1997:702) skall varje kommun årligen upprätta skriftlig kvalitetsre-
dovisning. 

Barn- och utbildningsnämnden har den 16 november 2005, § 69, 
beslutat föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till kvalitetsredo-
visning inom skolväsendet 2004. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar förslag till kvalitetsredovisning inom 
skolväsendet 2004. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2005-12-07 

 
   
   
 Ks § 125 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 2005-12-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-29 

 
   
 Ks § 126  
 Au § 335 Dnr 47/2005.041 
 

Kommunstyrelsens internbudget för år 2006-2008 

Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har utarbetat förslag till internbudget för 
2006 och flerårsbudget 2007-2008 för kommunstyrelsens ansvarsom-
råde. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen antar förslag till internbudget för 2006 och flerårs-
budget 2007-2008 för kommunstyrelsens ansvarsområde. 

Kommunstyrelsens beslut Enligt arbetsutskottet. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Ekonomiavdelningen 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2005-12-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-29 

 
   
 Ks § 127  
 Au § 336 Dnr 307/2005.001 
 

Förslag till organisationsförändring inom äldreomsorgen 

Ärendebeskrivning Socialnämnden beslutade den 7 november 2005, § 80, att ställa sig 
positiva till förslag till organisationsförändring inom äldreomsorgen 
och lämna över förslaget till kommunstyrelsen för beslut. 

Förslaget innebär bland annat att en tjänst som äldreomsorgs-
chef/verksamhetschef med ett helhetsansvar för äldreomsorgen 
inrättas. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen antar förslag till organisationsförändring inom 
äldreomsorgen. 

Kommunstyrelsens beslut Enligt arbetsutskottet. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Socialnämnden 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2005-12-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-22 

 
   
 Ks § 128  
 Au § 327 Dnr 302/2005.005 
 

Förslag till IT-plan 2006 för kommunledningskontoret 

Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har den 17 november 2005 inkommit med 
förslag till IT-plan 2006 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 2006 för kommunled-
ningskontoret. 

Kommunstyrelsens beslut Enligt arbetsutskottet. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Kommunledningskontoret 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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