
KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 2006-03-08  

  
Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 8 mars 2006, 
 klockan 17.00 – 18.15. 
 
 
Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) 
 Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) 
 Björn Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) 
 Marianne Arvidsson (s) Göran Arveståhl (m) 
 Carl-Gustav Thunström (s) Berry Keller (m), tjg ers 
 Katarina Hansson (s) Margareta Hultman Brikell (v) 
 Sölve Persson (s)  
   
Närvarande, ej tjg ers Bert Eriksson (s) Maria Rönnbäck (c) 
 Gunnel Kask (s) Liselott Schöllin (kd) 
 Kristina Davidsson (s) Tony Larsson-Malmberg (fp) 
 Sten Persson (s) Mårten Franzson (v) 
 
Övriga Sara Klerestam, sekr Anna Wannhagen § 36 
 Ronny Salomonsson Ola Bosshammar § 36 
 Ulla Lundholm §§ 23-24, 36  
 
Justerare Torbjörn Ahlin 
 
 
Sekreterare ...................................................... §§ 23 – 36  
 Sara Klerestam  
 
 
Ordförande ....................................................... 
 Dan-Åke Moberg 
 
 
Justerare ...................................................... 
 Torbjörn Ahlin 
 
 Anslag/Bevis 
 Protokoll är justerat 
 

Styrelse/Nämnd  Kommunstyrelsen 
  
Sammanträdesdatum 2006-03-08 
 

Datum för uppsättande 2006-03-10 Datum för nedtagande 2006-04-04 
 

Förvaringsplats Kommunledningskontoret 
  
  
Underskrift ...................................................... 
 Sara Klerestam 

 Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2006-03-08 

 
   
 Ks § 23  
 

Anmälan av arbetsutskottets protokoll 

Ärendebeskrivning Anmäles beslut genom protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 
den 7, 9 och 14 februari 2006. 

_____ 
  
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2006-03-08 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-02-28 
 
   
 Ks § 24  
 Au § 52 Dnr 114/2005.020 
 

Dan-Åke Mobergs motion om en gemensam personalpolitik i 
Kumla kommun 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 18 april 2005, § 63, en motion 
framlagd av Dan-Åke Moberg (s) om en gemensam personalpolitik i 
Kumla kommun. I motionen föreslås fullmäktige besluta 
att personalfrågorna tydliggörs på ett bättre sätt och att personal-
chefens roll stärks till att gälla ett tydligt ansvar att tillse så att perso-
nalfrågorna blir lika behandlade i hela kommunen, samt att alla per-
sonalsekreterare tydligare underställs personalchefen, 
att kommunstyrelsens ansvar för personalfrågorna blir tydligare ge-
nom att täta rapporter kring personalfrågor redovisas, i första hand till 
kommunstyrelsens arbetsutskott, men också några gånger per år ge-
nom en större information till hela kommunstyrelsen, 
att ekonomichefens roll stärks när det gäller anställning av ekonomer, 
att kanslichefen får ta ett större ansvar när det gäller anställningar av 
utredningssekreterare då samordning i utredningar ofta förekommer. 
Kanslichefen ska även ha ett samordnat ansvar för kommunens ut-
redningssekreterare, 
att anställningar av chefer bereds i samverkan mellan kommundirek-
tören och personalchefen samt kommunstyrelsens ordförande. Beslut 
tas av kommunstyrelse, samt 
att en särskild tjänst som personalsekreterare inrättas med huvud-
sakligt ansvar för kommunledningskontoret för att nå en bättre sam-
ordning mellan de olika enheterna. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 26 april 2005, § 139, 
att ge kommunledningskontoret i uppdrag att lämna förslag till ytt-
rande. 
Kommundirektör Thage Arvidsson har i skrivelse från den 
18 januari 2006, lämnat förslag till yttrande. 
Thage Arvidsson föreslår att kommunfullmäktige beslutar att i allt 
väsentligt tillstyrka motionen, att uppdra åt kommunledningskontoret 
att göra en allmän översyn av berörda reglementen och där göra de 
förändringar som motionären framhåller och som framgår av mo-
tionssvaret, samt att motionen därmed skall anses besvarad. 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2006-03-08 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-02-28 

 
   
 Ks § 24, forts  
 Au § 52, forts  
 Kommunfullmäktige beslutade den 27 februari 2006, § 3, att återre-

mittera ärendet. 
Arbetsutskottet  
Förslag Dan-Åke Moberg (s) föreslår att fullmäktige godkänner motionen. 

Torbjörn Ahlin (c) och Göran Arveståhl (m) föreslår att fullmäktige 
avslår motionen. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige godkänner motionen. 
Reservation Torbjörn Ahlin reserverar sig till förmån för sitt förslag. 
Kommunstyrelsen  
Förslag Dan-Åke Moberg (s) föreslår att fullmäktige godkänner motionen. 
 Torbjörn Ahlin (c) och Göran Arveståhl (m) yrkar på återremiss. 
Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige godkänner motionen. 
Reservation Torbjörn Ahlin, Göran Arveståhl, Margareta Hultman-Brikell (v) och 

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

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2006-03-08 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-03-07 

 
   
 Ks § 25  
 Au § 64 Dnr 51/2006.109 
 

Elisabeth Berglunds och Rolf Östmans motion angående  
Piteå-uppropet 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 27 februari 2006, § 15, en mo-
tion framlagd av Elisabeth Berglund (v) och Rolf Östman (v) om det 
så kallade Piteå-uppropet. Uppropet är en protest mot bordeller och 
gatuprostitution i anslutning till fotbolls-VM i Tyskland. 

I motionen föreslås att Kumla kommunfullmäktige undertecknar Pi-
teå-uppropet. 

Förslag Dan-Åke Moberg (s) konstaterar att motionen inte rör en kommunal 
angelägenhet, men att frågan ändå är angelägen. Moberg föreslår 
kommunstyrelsen att upprätta en lista vid kommunfullmäktiges sam-
manträde där partiernas medlemmar kan skriva under Piteå-upproret 
om de så önskar. 

Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige att upprätta en lista vid 
kommunfullmäktiges sammanträde där partiernas medlemmar kan 
skriva under Piteå-upproret om de så önskar. 

Motionen skall därmed anses som besvarad. 
Kommunstyrelsen  
Förslag Dan-Åke Moberg (s) föreslår att kommunstyrelsen upprättar en lista 

vid kommunfullmäktiges sammanträde där partiernas medlemmar 
kan skriva under Piteå-upproret om de så önskar.  

Göran Arveståhl (m) föreslår att partierna gör ett gemensamt uttalan-
de mot bordeller och gatuprostitution i anslutning till fotbolls-VM i 
Tyskland, och att man därmed inte tar upp frågan till fullmäktige. 

Kommunstyrelsens förslag Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige att upprätta en lista vid 
kommunfullmäktiges sammanträde där partiernas medlemmar kan 
skriva under Piteå-upproret om de så önskar. 

Motionen skall därmed anses som besvarad. 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2006-03-08 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-03-07 

 
   
 Ks § 26  
 Au § 65 Dnr 43/2006.346 
 

Förslag till höjning av VA-taxan avseende anläggningsavgifterna 

Ärendebeskrivning Tekniska kontoret föreslår i skrivelse från den 7 februari 2006 att 
kommunens vatten- och avloppstaxa höjs vad gäller anläggningsav-
gifterna. 

Förslaget innebär att va-anslutningsavgiften för en bostadsfastighet 
höjs med 20%, förutom tomtyteavgiften som höjd med 100%. 

Vidare innebär förslaget att avgiften för annan fastighet höjs med 
40% förutom tomtyteavgiften som skulle höjas med 100%. En reduk-
tion av tomtyteavgiften skulle finnas för tomter större än 10 000 m2. 

Tekniska kontoret skriver att någon taxehöjning gällande anlägg-
ningsavgifterna, förutom indexuppräkning, inte är gjord sedan 1990 
och att höjningen är nödvändig för att täcka kostnaderna för bland 
annat nyanläggning av exploateringsområde. 

Höjningen föreslås gälla från och med den 1 april 2006. 
Förslag 
 
 

Torbjörn Ahlin (c) föreslår att VA-taxan avseende samtliga anlägg-
ningsavgifter för bostadsfastigheter samt för andra fastigheter höjs 
med 20 %. 

Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att VA-taxan avseende 
samtliga anläggningsavgifter för bostadsfastigheter samt för andra 
fastigheter höjs med 20 %. 

Kommunstyrelsen  
Förslag Teknisk chef Marianne Christiansen har lagt fram ett nytt förslag där 

VA-taxan avseende samtliga anläggningsavgifter för bostadsfastighe-
ter höjs med 20%, samt att VA-taxan avseende samtliga anläggnings-
avgifter för andra fastigheter höjs med 30 %. 

Kommunstyrelsen förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna VA-
taxan . 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2006-03-08 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-02-14 

 
   
 Ks § 27  
 Au § 42 Dnr 313/2005.011 
 

Förslag till plan-, bygg- och bostadsprogram 2006-2008 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 6 december 2005, 
§ 344, att skicka programmet på remiss till berörda. 

Miljö- och byggnadsnämnden, barn- och utbildningsförvaltningen, 
Moderata Samlingspartiet, Centerpartiet och Kumla Bostäder AB har 
lämnat synpunkter på programmet. 

Miljö- och byggnadskontoret har upprättat förslag till plan-, bygg- 
och bostadsprogram för åren 2006-2008. 

Arbetsutskottet  
Förslag Torbjörn Ahlin (c) föreslår att prioriteringen av planarbetet beträf-

fande Hardemo höjs till prioritet 1 och att den fortsatta utredningen 
gällande Hardemo utvidgas till att gälla också kommersiell verksam-
het i trakten av Brändåsen. 

Ahlin föreslår också att punkten Aspgatan m fl ges prioritet 1, samt 
att ”Näringsliv- och arbetsområdesprogram” ges prioritet 1.  

Dan-Åke Moberg (s) föreslår att fullmäktige beslutar enligt förslaget. 
Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar förslag till plan-, bygg- och bostads-

program 2006-2008. 
Reservation Torbjörn Ahlin (c) reserverar sig till förmån för sitt förslag. 
Kommunstyrelsen  
Förslag Torbjörn Ahlin (c) föreslår att prioriteringen av planarbetet beträf-

fande Hardemo höjs till prioritet 1 och att den fortsatta utredningen 
gällande Hardemo utvidgas till att gälla också kommersiell verksam-
het i trakten av Brändåsen. 

Ahlin föreslår också att punkten Aspgatan m fl ges prioritet 1, samt 
att ”Näringsliv- och arbetsområdesprogram” ges prioritet 1.  

Margareta Hultman-Brikell (c) föreslår att skogen närmast Skogs-
torpsskolan skall sparas, samt att Bevarandeplanen skall prioriteras 
upp till 1. 

     forts. 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2006-03-08 

 
   
 Ks § 27,  forts  
   
Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige antar förslag till plan-, bygg- och bostadspro-

gram 2006-2008. 
Reservation Torbjörn Ahlin (c) reseverar sig till förmån för sitt förslag. 

Margareta Hultman-Brikell (v) reserverar sig skriftligt mot beslutet 
till förmån för sitt förslag.. 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2006-03-08 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-02-28 

 
   
 Ks § 28  
 Au § 53 Dnr 76/2006.005 
 

Basnivå för IT-säkerhet (BITS) 

Ärendebeskrivning BITS är rekommendationer från Krisberedskapsmyndigheten (KBM). 
I rekommendationerna definierar KBM en lägsta nivå för informa-
tionssäkerheten som inte bör underskridas. Denna nivå kallas basnivå.

Länsstyrelsen, tillsammans med KBM, erbjöd under våren 2005 ut-
bildning för kommuner och landsting som syftade till att skapa säkra-
re IT.  

Från Kumla kommun har representanter från samtliga förvaltningar 
deltagit i utbildningen. 

Med utgångspunkt från KBM:s rekommendationer har kommunled-
ningskontoret i skrivelse från den 3 februari 2006 inkommit med för-
slag till dokument som skall stötta IT-säkerheten genom att exem-
pelvis klargöra rollfördelning, kartläggning av samhällsviktiga sy-
stem samt vilket ansvar kommunens anställda har vid hantering av 
IT-systemen. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige godkänner förslag till basnivå för IT-säkerhet. 
Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige godkänner förslag till basnivå för IT-säkerhet 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum 

10

  
  
 
  

Kommunstyrelsen 2006-03-08 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-02-28 

 
   
 Ks § 29  
 Au § 54 Dnr 205/2002.212 
 

Fördjupning av översiktsplan för Ekeby, Kumla kommun 

Ärendebeskrivning Miljö- och byggnadsnämnden har efter utställning översänt förslag 
till fördjupning av översiktsplan för Ekeby, Kumla kommun. 

Planens syfte är att utgöra ett diskussionsunderlag för strategier för 
framtiden och det lokala utvecklingsarbetet. Planen ska också över-
siktligt utreda och bestämma markanvändningen i Ekeby samt utgöra 
underlag för detaljplanläggning och lokaliseringsprövningar. 

Miljö- och byggnadsnämnden har den 7 februari 2006, § 11, beslutat 
godkänna förslag till fördjupning av översiktsplan för Ekeby och 
överlämna förslaget till fullmäktige för antagande. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar förslag till fördjupning av översiktsplan 
för Ekeby. 

Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige antar förslag till fördjupning av översiktsplan 
för Ekeby. 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2006-03-08 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-02-28 

 
   
 Ks § 30  
 Au § 55 Dnr 48/2006.042 
 

Överföring av budgetavvikelser i bokslut för år 2005 till budget 
för år 2006 

Ärendebeskrivning Efter genomgång med företrädare för facknämnderna den 9 februari 
föreslår ekonomichef Ronny Salomonsson i skrivelse från den 
9 februari att fullmäktige beslutar att netto 1 160 000 kronor av 2005 
års budgetavvikelser överförs till 2006 års budget. 

Överföringen har beräknats utifrån en schablon på 50% av respektive 
nämnds justerade budgetavvikelse. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 
Kommunstyrelsen förslag Kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 
Kommunstyrelsens beslut Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget 

överföres kommunstyrelsens 381 000 kronor till kommunstyrelsens 
konto för oförutsedda utgifter. 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2006-03-08 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-02-28 

 
   
 Ks § 31  
 Au § 56 Dnr 47/2006.042 
 

Ombudgeteringar av investeringar från år 2005 till budget för år 
2006 

Ärendebeskrivning Efter genomgång med företrädare för facknämnderna den 9 februari 
föreslår ekonomichef Ronny Salomonsson i skrivelse från den 
9 februari att fullmäktige beslutar att ombudgetering av investeringar 
från 2005 till 2006 års budget sker enligt bilagd förteckning med 
sammanlagt 20 874 000 kronor. 

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

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2006-03-08 

 
 Ks § 32 Dnr 44/2006.041 
 

Nämndernas månadsrapporter till kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen, miljö- och byggnadsnämnden, kultur- och fritids-
nämnden, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden har in-
kommit med rapport till kommunstyrelsen avseende utfall på drift- 
och investeringsbudgeten. 

Förslag Göran Arveståhl (m) föreslår att tekniska kontoret redovisar förbru-
kade medel för kommunens snöröjning. 

Kommunstyrelsens beslut Tekniska kontoret skall vid nästa kommunstyrelse redovisa förbruka-
de medel för kommunens snöröjning. 
____ 

  
  
  
  
Expediering Tekniska kontoret 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2006-03-08 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-02-28 

 
 Ks § 33  
 Au § 57 Dnr 75/2006.041 
 

Budgetanvisningar för budget 2007 och flerårsbudget 2008-2009 

Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har utarbetat förslag till budgetanvisningar 
för budgetåret 2007 och flerårsbudget 2008-2009. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen antar förslaget. 
Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen antar förslaget. 

_____ 
  
  
  
Expediering Ekonomichef Ronny Salomonsson,ekonomiavdelningen 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2006-03-08 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-02-28 

 
   
 Ks § 34  
 Au § 58 Dnr 70/2006.001 
 

Produktionsmål för kommunledningskontoret 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade den 17 november 2003, § 72, att anta 
dokumentet ”Målstyrning i Kumla kommun”. I dokumentet anges 
bland annat att produktionsmålen skall utarbetas av förvaltningsled-
ningen i samverkan med de anställda och därefter redovisas till 
nämnden/styrelsen. 

Utredare Maria Neselius redovisar i skrivelse från den 14  februari 
2006 kommunledningskontorets produktionsmål. Målen har utarbe-
tats av kommunledningskontorets personal utifrån de inriktnings- och 
effektmål som beslutats, och har därefter presenterats på respektive 
avdelnings arbetsplatsträffar. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 

_____  
  
  
  
Expediering Utredare Maria Neselius, kommunledningskontoret.  
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2006-03-08 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-02-28 

 
   
 Ks § 35  
 Au § 59 Dnr 83/2006.002 
 

Attestförteckning för kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen beslutade den 12 januari 2005, § 11, att anta attest-
förteckning för kommunstyrelsen för 2005. 

På grund av pågående organisationsförändringar har ej någon attest-
förteckning för 2006 antagits. 

Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen godkänner 
förslag till attestförteckning för kommunstyrelsen för 2006. Detta 
innebär för kommunledningskontorets del att den attestförteckning 
som gällde 2005 förlängs att gälla tills vidare, samt att tekniska kon-
torets del reviderats.  

Vidare föreslår kommunledningskontoret att kommunstyrelsen upp-
drar åt kommunstyrelsens arbetsutskott att under 2006 besluta om 
mindre förändringar i attestförteckningen. 

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

_____  
  
  
  
  
Expediering Ekonomiavdelningen 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2006-03-08 

 
   
   
 Ks § 36  
 

Information – Projekt Kumla mot narkotika 

Ärendebeskrivning Anna Wannhagen och Ola Bosshammar informerar om arbetet i pro-
jekt Kumla mot narkotika. 

_____ 
  
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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