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Kommunalnämnden. 

Kommunalnämnden har under året haft följande sammansättning; 

Kyrko\'ärden Arvid Ericsson, Kumla by, ordförande, 
Lantbrukaren John H. Johansson, Brånsta, vice ordförande, 
IJäradsclomaren August Eriksson, Sickelsta, 
Disponent Eric Carlen, Yxhult, 
Förvaltare Eric Hökerberg, Säbylund, 
Verkmästare Artur Hall,. Hällabrottet, 
Byggnadssnickare Knut Eklund, Hällabrottet, 
Skofabriksarb. Lennart Jansson, Stene, samt 
Skifferoljearb. Einar Björk, Älvesta. 

Tämnden har haft 13 sammanträden och behandlat 137 ärenden. 

Kommunalkamreraren har fungerat såsom nämndens sekreterare. 

Kommunalkontoret. 

januari månad 1944 flyttados familjebidragsnämndens expeditioll 
lill konunw1alkontoret . De två befattningshavare, som tidigare varit an
ställda på familjebidragsnämndens expedition, entledigades, oeh i stället 
a.nställdes ytterligare ett skrivbiträde på kommunalkontoret. Genom denna 
:1tgärcl möjliggjordes en utgiftsbesparing å i runt tal 3.000 kronor per 
år. Kommunalkontorets personal består för närvarande av kommunal
kamrer och två skrivbiträden. 

Enligt kommunalfullmäktiges beslut den '3 mars 1944 har i kommu
nalkontoret inrättats en brandfri arkidokal. Kostnaderna härför uppgii 
till 2.388 kronor. 

Förmedling av bostad&län. 

neler året har nämnden förmedlat ytterligare 4 ansökningar om ter
tiärlån. I dessa fall har Byggnadslånebyrån beviljat lån med samman
lagt 32.965 kronor. Hittills har nämnden förmedlat 7 bostadsanskaffnings
lån och /2 tertiärlån å sammanlagt /42.939 kronor. Den 3/ december 
1944 stod kommunen i borgensansvar för kronor 48.840 =7/ å bostadsan
skaffningslan och kronor J 5.702 :- å räntefri stående del av tertiärlån . 
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Uppbörd och restindrivning. 

Av debiterade kommunalutskylder kronor 329.943:04 (år 1943 kr. 
274.029:55 har 84,4 Ojo (86,7) eller kronor 281.671 :06 (237.565:82) influ
tit "id uppbörd. Kronor 48.102:48 (36.364:51 ) har uppförts på restlängd. 
Till församlingen har under året redovisats kronor 41.984:28 (35.685:18). 

Av debiterad skogsaccis kronor 1.025 :.p har 875 :64 influtit vid uppbörd 
och 149: 78 uppförts på restlängd. Hela det restförda beloppet har under 
året indrivits. 

I övrigt hänvisas till sammandrag av uppbörds- och restantieredo
visning å sid. 36- 37. 

Ärets räkenskaper. 

Beträffande årels räkenskaper hänvisas till bilagda räkenskapssam
mandrag. 

Resultatet har blivit ett överskott mot ulgifls- och inkomststa
ten å kronor 55.730: 48 (år 1943 kronor 27.971: 04). 

Som framgår av balansräkningen den 31 december 1944 har arbetar
småbrukslåneyerksamheten i enlighet med revisorernas önskemål int a
gits i kommunens allmänna räkenskaper. 

MunicipalbiJdning i Hällabrottet. 

Kungl. Maj:t har den 20 oktober 1944 fastställt länsstyrelsens beslut 
i december månad 1942, att ordningsstadgan för rikets städer, samt 
vad i hälsovårdsstadgan och brandstadgan är föreskrivet rörande stad 
skall i tillämpliga delar gälla inom ett område vid Alvesta, Hällabrottet 
och Yxhult. Kungl. Maj:t förordnade dessutom, att stadsplanelagens 
och byggnadsstadgans föreskrifter för stad skola tillämpas inom sam
hället. 

Det sålunda bildade municipalsamhället skall benämnas HälJabrottets 
111\\I1icipalsamhälle. 

Enligt träffad överenskommelse handhaves Hällabrottets medelsför
valtning av kommunalkontoret. 

Kumla i april 1945. 

ARVID ERICSSON 

/ Edvin Andersson 
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Fo I k s k ole s ty rel s en. 
SammansäUnin g. 

Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 
skofabriksarbetaren Gustaf E. Steen, Stene, ordförande, 
lantbrukaren John H. Johansson, Brånsta, \·ice ordförande, 
kyrkovärden Arvid Ericsson, Kumla by, 
lantbrukaren Gust. Andersson, Blacksta, 
stenarbetaren Evald Jonasson, Hällabrottet, 
skofabriksarbetaren Oscar Johansson, Älvesta, 
\'ägarbetaren Tore Andersson, Byrsta. 
häradsdomaren Aug. Eriksson, Sickelsta, 
lantbrukaren Harald Axelsson, Vesta. 
Lärarpersonalens representant: folkskoll. Artur Nordqvist, Järsjö. 
överlärare: Josef Svensson, Hörsta. 

Suppleanter ha funnits, en för varje ledamot av styrelsen samt en 
för lärarpersonalens representant. 

Styrelsen har under året haft 9 sammanträden. 
Gemensamt sammanträde med folkskolestyrelsen och lärarpersonalen 

enligt folkskolestadgan § 8: 10 har hållits 2 gånger. Vid det ena, som 
hölls i prostgården, höll folkskolinspektör Herm. Gottfr. Pihl föredrag 
om aktuella ungdomsfrågor samt folkskoll. I var Björklund, Ves ta, om 
radion i skolans arbetsliv. Vid det andra sammanträdet, som hölls i 
församlingssalen, höll doktorinnan Margaretha Klingspor föredrag om 
skolbarnsbespisning, varpå följde överläggning. ågot uttalande gjordes 
dock inte. Folkskollärare David Enernar redogjorde för innehållet i de 
den (5 juli 1944 givna författningarna angående den statsunderstödda häl
sovården vid folk- och småskolor. Efter en kort diskussion gjordes det 
uttalandet, att distriktet borde så snart som möjligL ordna hälsovården 
enligt de nya författningarna samt söka statsbidrag. Folkskolestyrelsen 
har påbörjat förberedande åtgärder för författningarnas tillämpning från 
och med nästa läsår. 

Folkskolestyrelsens särskilda nämnd har bestått av 
lantbrukaren John H. Johansson, ordförande, 
skofabriksarbetaren Gustaf E. Steen, vice ordförande, 
kyrkovärden Arvid Ericsson, 
häradsdomaren Aug. Eriksson, 
stenarbetaren Evald Jonasson. 

Nämnden har haft 8 sammanträden. 
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Skolornas allmänna anordning. 

Under det senast avslutade läsåret. 1943 /4-+, \'ar liksom också är 
fallet under innevarande läsår, skolorna vid Mossby, Brånsta, Hörsta, 
Slene och järsjö anordnade enligt första B-formen amt Kyrkskolan . 
Sannahed och Ves ta enligt andra B-formen. 

Vid \'arje skola finnes särskild småskola enligt B-formen. 
F. n. finnes alltså 8 avdelningar i småskolan och (3 i folkskolan, 

1 illsammans 21. 

Slöjdundenrisning bedrives inom 8 avdelningar för gossar och 9 för 
flickor. 

Fortsättningsskolan har varit allmän för gossar, förlagd till Kyrk
skolan med fo.kskoIlära ;·e 11 ar Björklund, Vesta, som lärare. För flickorna 
har fortsättningsskoleunden isningen varit yrkesbetonac\ i anslutning till 
hus:igt arbete. ndervisningen har varit gemensam för flickor från Kumla 
stad och Kumla socken och meddelad i skolköket illagaskolan, Kum
Ja stad. 

Lärarpersonalen. 

Folkskolläraren Cottfric\ Bäckman, Mossb)', a\'gick med pension 1 

juli 1944. Till ordinarie lärare i hans ställe har av folkskolestyrelsen 
valts Allan Svensson från Viker. 

Vid Brånsta skola har ny ordinarie folkskollärarinna tillträtt sin 
befattning J juli 1944, nämligen Yh'a Brozen, som förflyttades från den 
indragna skolan vid Garph)'ttans Sanatorium. Lärarinnebefatlningen vid 
Vesta småskola har p, grund av det ringa barnantalet ännu ej utannon
serats för ordinarie utan uppehålles av extra ordinarie, Elsa Hedlund, 
li aIIsberg. Förut\'arande e, o" Greta Gustafsson, har tillträtt ordinarie 
tjänst i Västra Vingåker. 

På grund a v det mycket höga barnantalet i Mossby småskola har 
s, k. förstärkningsanordningar där införts, på så sätt att småskollära
rinnan Constance Berglunds tjänstgöring utökats från 26 till 30 timmar 
pr vecka. Hon läser med båda klassern.1. gemensamt 3 timmar pr dag 
amt 2 timmar ensamt med 2 :dra klassen och 2 timmar ensamt med 

I :sta klassen varannan dag. 

Lärjungarna. 

Vid vårterminens slut [944 var antalet barn i skolåldern (7- 14 år ), 
tillhörande skoldistriktet 427. v dessa skulle 55 först vid höstterminen 
börja skolgången. 355 undervisades i distriktets skolor, S i skolor inom 
annat distrikt, 5 i läro\'erk och realskolor, 3 i kommunala flickskolor, 
2 i skolor och anstalter för abnorma barn, I hade sedan 3\'g:ht enligt 
R 47 och I hade till följd a\' sjukdom ej atnjutit und rvisni.ng. 
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Vid läsårets slut fanns barn från Kumla stad i Hörsta skola 17 st. 
och från Hardemo i Stene skola I st. 

Lärjungarnas fördelning på skolor och skolformer läsåret 1943/ 44 
visas av följande sammanställning: 

Mossby 
Brånsta 
Hörsta 
Stene 
]ärsjö 
Kyrkskolan 
Sanna hed 
\Testa 

B l ........................... 58 
B ........... .. ................. 58 
B ............................ .. 56 
B l ....... ... ............ .. .... 68 
B l ..... .... .. ........... .. 48 288 
B 2 .............................. 30 
13 2 ............................ 33 
B 2 . .. .................. .. 23 86 

Summa 374 

I den allmänna fortsät t ningsskolan har 24 gossar deltagit och i skol· 
köket 11 nickor. 

Socialpedagogiska anordningar. 

Läkarundersökning av klasserna 1,3,5 och 7 jämte s. k. kon
ll'ollbarn ur de övriga klasserna har under hösten förrättats av stads
läkaren Erland Franklin. För behövliga skjutsar åt de mindre barnen ha r 
landstinget lämnat bidrag. 

Genom skriftliga råd och anvisningar har läkaren efter undersökning
en meddelat föräldrarna sina iakttagelser, då så ansetts nödvändigt. 

S k o l t a n d v å r d e n har som förut utförts vid landstingets tand
poliklinik i Kumla. 397 barn har under året behandlats vid sammanlagt 
I 502 besök. Följande arbeten ha utförts: fyllningar 1881, uttagning av 
lIIjölktänder 444, uttagning av permanenta tänder 23, rotfyllningar 14. 
Distriktet betalar till landstinget 4 kr. pr barn. Bilskjutsar för de 
mindre barnen dra rätt höga kostnader. De större barnen cykla. 

S k o l b a d ha förekommit endast en gång under våren och två gånger 
under hösten för varje klass. Skolstyrelsen har för senare delen av höst
terminen J9H och för vårterminen 1945 fått tillstånd att använda r ya 
Bilstationens turistbil för barnens färd till badet. 

S i m u n el e r v i s Il i n .g e n har varit ordnad vid en .gemensam sImkurs 
för Rumla stads och Kumla sockens skolor vid Djupadalsbadet under 

tiden 10 juli- 12 aug. Från socknen deltogo 92 barn under sammanlagt 
1067 besök. A\' des a 92 bam voro 57 icke simkunniga vid kursens 
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början. Av dessa 57 lärde sig 49 att simma. Simkunniga vid kursens 
slut voro av deltagarna från socknen sammanlagt ~4. Antal övningsbe
sök pr elev var från Hörsta 13,7, Sannahed 13,1, Kyrkskolan 12,7, 
Järsjö l 1.6. Vesta 11.,3, Brånsta I l, Stene 9,8 och Mossby 9,4. Av 
barn. som vid kursens början ej voro simkunniga, kunde följande procent 
simma \·id kursens slut: Mossby, Kyrkskolan och Brånsta 100 0;0, Hörsta 
89 0". ]ärsjö 86 (l 'o, Stene 83 %; Sannahed 75 O/o och Vesta 67 0/0. 

Kostnaden för socknens del blev kr. 503: [5. 

S k o I s p a r v e r k s a m h e t infördes 1943 och bar således varit 
ghg hela året [944. 

Följande redogörelse har lämnats från de olika skolorna: 

Kyrkskolan: antal sparare 36, antal insättn. 507 704.54 
Sanna hed » » 16, » » 60 ......................... ..... 126.24 
Vesta » » 28, » » 346 ......... ............ 357. 14 
Mossby » » 66, » » 452 ", ... ............. . " .. . 687.45 
Bransta » » 57, » » 757 0.0 •••••••••••••••••••••• 852.24 
Ilörsta » » 55, » » 520 689. 19 
Stene » » 74, » » 1.104 .............................. 1.110·75 
]ärsjö » » 49, » » 660 0,0 • 0'0 ••••••• 882·55 

Summa antal sparare 381, ant. insättn . 4·406, Kr. 5-4 10.10 

K o II e k t i \' o I y c k s f a II s f ö r s ä k r i n g är i och med läsåret 
[944 45 införd för samtliga elever för olycksfall, som inträffa i skolan 
samt pa \'äg till och fran skolan. Föräldrarna kunna sedan fylla ut denna 
försäkring att omfatta alla olycksfall som inträffa utom skolan under 
ett år. 

U ndervisningsmaterie l. 

Småbildsprojektorerna Aviso I, som visat sig mindre tillfredsstäl
lande, har utbytts mot större, Aviso II. Jordglober, regnmätare, ett antal 
filmband för projektorerna samt nägra uppstoppade f glar till var skola 
ha utökat folkskolea\"CleJningarnas materieJförr, d. 

För småskolornas del har inköpts viss materiel för tecknings-, sång
och gymnastik und en isning. 

y sångbok: >)1 u ska vi sjunga» av Alice Tegner, har införts som 
lärobok i småskolan. 

Samtliga barn ba, såsom förut en lång följd av år, haft fria läro
böcker och fri förbrukningsmatericl i sa\'äl folk- och småskolan som i 
iortsättningsskolan. 

8 



Fastigheter och inventarier. 

Be iktning av samtliga fastigheter företogs under våren, och med 
utnYlljande av anslagna medel har styrel en vidtagit nödiga '."epara
tioner. Följande arbeten må nämnas: 

Kyrkskolan: renovering av två rum: i folkskollärarebostaden, inredning 
a\' \'ind kontor. 

Sannahed : m~ndre reparationer ii tak och ledningar. Folkskollärarebo
staden har uthyrts. 

\ csta: resterande "id tillträdessynen av folkskollärarens bostad åsatta 
arbeten utförda, varför denna bostad nu är i gott skick. 

Mossby: tillträde synen har förrättats å folkskollärarens bostad. De 
åsalla arbetena komlma att utföras inne\'arande iir. 

Brånsta: vissa reparationer i källare och pannrumf, tegeltak på del 
gamla uthuset . 

Hörsta : en sedan länge beslutad renovering av köket i överlärarens 
bostad har utförts. 

Stene: reparationer, särskilt på uthusen. 

]ärsjö: lagning av taklister, stuprör och rappning på bostadshuset, 
ny källbro, ny väg till skolhuset, uppgrusning av skolvägarna, gam~a 
\·änl1'epannan i skolhuset, som var utbränd, ersatt, bastun iordningställd 
enligt ett tidigare fullmläktigebeslut. 

Brandförsäkringarna för saffi'~ liga fastigheter och inventarier ha be
tydligt höjts efter sakkunnig värdering . 

...\. \' inventarierna m/å nämnas: katederbord till Kyrkskolan; kateder-
toiar: en till vardera Mossby, Kyrkskolan, Hörsta och Vesta; orgel

stolar: tre till ]ärsjö, en till Kyrkskolan, en till Brånsta, två till 1\1ossby 
och två till Vesta; ny uppsättning av bord och stolar för smaskolans 
barn i Brånsta. 

Skolbiblioteken. 

Följande uppgifter ma anföras: 
bokbeståndet vid årets början 2713 
bokbeståndet vid årets slut .................. '" 2.973 

Antal boklån: 

facklitteratur 769, skönlitt eratur 7 ·499· 
Summa 8268. 
Antal låntagare ~l L 
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Ett bibliotek finnes inom; varje läraravdelning. 
Bibl!otekarie är folkskollärare David Enemar, Brånsta. 

Donationer. 

Alla originalhandlingar till skolans donationer ha under året samman
förts till brandfria valvet vid kommunalkontoret. 

Carl Gustafssons stipendiefond för Brånsta skola samt Anders Anders
sons donation och Gustaf RomelIs beklädnadsfond för Hörsta skola ha 
ställts under länsstyrelsens kontroll, detta enligt lag angående fonder av 
sådan storlek. 
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folkskolestyrelsens ordförande 

jJosel Svensson 
sekreterare 



Fottigvårdsstyrelsen. 

Fallig"lrdsstyrclscn har under året haft följandc sammansällning: 

Lägenhetsägaren Adolf Larsson, Folketorp, ordförande, 
lantbrukaren Per Persson, Rösavi, v. ordförande, 
lärarillnan Gerda Lar son, Blacksta, 
stenarbctaren Ed\·in Andersson, Kjcllskcde, 
skofabriksarbetaren Gustaf E. Steen, Stene, 
lantbrukaren Artur Carlsson, I orra Sanna, 
lantbrukaren An-id Johansson, Ekeby, 
lantbrukaren Harald Axel son, ed re Vesta, och 
lantbrukaren Oscar Ericsson, Byrsta. 

Kommitterade för förvaltning av ålderdomshemmct hava varit lägen
hctsägaren Adolf Larsson, Folketorp, lantbrukaren Pcr Pcrsson, Rösavi 
och lantbrukarcn Artur Carlsson, orra Sanna. 

Styrelsen har haft 16 sammanträden. 

Kommunalkamreraren har fungerat såsom sekreterare. 

A Iderdomshemmet. 

U nder året ha 58 pensionärer erhållit vård p ålderdomshemmet, 
d~ira\' q från Kumla stad och 7 från andra kommuner. Kommunens egna 
pcnsionärcr vid ålderdomshemmet voro alltså till antalet 37, därav 12 
sjäh-bctalande. Hemmet har varit fullbelagt under större delcn av året_ 
\ 'årddagarnas antal uppgår till 15.532, därav 3.718 på Kumla stad. 

Samtliga utgifter för ålderdomshemmet uppgå till kr. 50 .510 : 44. 
Sedan dc belopp, som inbetalats av Kumla stad, andra kommuner, en
skilda \'årdtagare och folkpensioneringen avdragits, återstår en nctto
kostnad av kr. 14.612:71. 

U tgiftcrna för kosthållet uppgå till kr. 17.926: II eller kr. l : 15 per. 
vård dag. 

KlImia stad har erlagt fickpengar till sina pcnsionärer samt en vård
a'-gift av kr. 3: 49 per vårddag. Vid beräkningen av vårdkostnaden 
för KlImia stads pensionärer har styrelsen uppskattat de egentliga drifts
kostnaderna (= ålderdomshemmets utgifter under året med avdrag för 
kostnaderna för anskaffning av invcntarier, flit- och fickpengar o. d.) 
till kr. 45 .736: 97. Till detta belopp har lagts avskrivning av fastigheter 
och inventarier kr. 4.500: - samt ränta å fastighetskapitalet kr. ~ .. ooo:-. 
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På sä sätt uträknade uppgå bruttokostnaderna till kr. 5·P36: 97, vilket 
belopp dividerats med antalet vårddagar 15.532. 

Av mera betydande iuyentarieanskaffningar må nämnas 14 st. järn
sängar med huvudstöd och träskärmar för kr. 910: - samt 10 st. säng
hävertar för kr. 250:-. 

Jordbruket. 

Arets spannmål skörd uppgår till 5.000 kg. vete, 5.200 kg. råg, 25"+00 
kg. havre samt 13.500 kg. potatis. 

Den im·ägda mjölkmängden uppgår till 35.732 kg. Jordbruket har 
till ålderdomshemmet le\·ererat I r .293 liter oskummad mjölk, 3.053 liter 
skummjölk, 587 kg. smör, 127,5 kg ost, 581 kg. fläsk samt 4,555 kg. 
potatis, allt till ett uppskattat värde av kr. 7·688: 73. 

JOTdbrukets avveckling. 

På anmodan av förvaltningskommitten hade i maj av Lantbruksför
bundets Byggnadsförening, Örebro, \·erkställts besiktning av arbetare
bostäder och ekonomibyggnader vid ålderdomshemmet. Enligt därvid 
upprättat besiktningsprotokoll och preliminär kostnadsberäkning erford
rades en omfattande ombyggnad av ekonomibyggnaderna eller alternativt 
helt nybyggnad för att åstadkomma en rationell drift vid jordbruket. 
Då styrelsen höll för sannolikt, att jordbruket icke kunde bära kostna
derna för i framtiden erforderliga förbättringar av byggnadsbeståndet. 
anhöll styrelsen hos kommunalfullmäktige om utredning huruvida jord
bruket fortfarande bör drivas i kommunens regi, försäljas eller ut
arrenderas. 

Vid sammanträde den [9 juni 19-t4 uppdrog kommunalfullmäktige åt 
Gustaf E. Steen, August Eriksson, Emil Winnberg, Gustav Andersson 
och Oscar Ericsson att verkställa utredning i frågan. 

Vid en på denna kommittes föranstaltande företagen ny besiktning 
av byggnaderna, visade det sig, att erforderliga byggnadsarbeten ej 
torde bli fullt så kostsamma som den preliminära kostnadsberälmingen 
givit vid handen ändock att kraven på modernitet ej eftersattes. l 
syfte att utröna huruvida lantbruket kan bära kostnaderna för dessa 
erforderliga byggnadsarbeten gjorde kommitten en räntabilitetsunder
sökning för tioårsperioden 1934- 1943. Därvid visade det sig, att lant
bruket ej kan bära en normal förräntning av det kapital, som kommunen 
nedlagt däri. Om man räknar med att lantbruket skall debiteras ränta 
för kapitaldisposition efter 4 procent av egendomens bokförda värde 
utvisar tioårsperioden ett underskott av något över 20.000 kronor. 

Med hänsyn till dessa och andra tungt vägande skäl ansåg sig 
kommitten böra förorda lantbrukets avveckling, varvid det lämpligaste 
alternativet torde vara att försälja Gränbygår·darna och att utarrendera 
vissa delar av Sannahed för sambruk med andra fastigheter. Vid sam
manträde med kommunalfullmäktige den 8 november 1944 beslöts i en-
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lighet med kommittens förslag och skall således ålderdomshemmets 
lantbruk upphöra, Gränbygårdarna försäljas samt de delar av Sannahed, 
som inte behövas för ålderdomshemmets behov, utarrenderas. 

öppna fattigvården. 

Under redogörelseåret ha 334 personer, eller 7,8 O/o av folkmängden 
åtnjutit understöd a\' fattigvarden , därav 66 barn under 16 år. 72 per
soner ha åtnjutit månatliga bidrag eller pensionstillskott och 48 personer 
ha på styrelsens bekostnad vårdats på sjukvårdsanstalter. 

De \'årdt~are, som åtnjutit månatliga understöd, ha under året 
bli\·it besökla av dels styrelsens ledamöter och dels kommunalkamreraren. 
I form av hemunderstöd har utbetalats kontant kr. 21.7 I S: I I och in na
tura kr. 2.798:93, eller tillhopa kr. 22.514:04, \rilket i jämförelse med 
fjolårets siffror innebär en ökning med 1.733: 91. De kommunala pen
sionstil1 kotten ha minskat från 6.168: 42 kr. till 4.508: - kr. Detta 
iörhållande är en följd av, att fattigvårdsstyrelsen i samtliga de fall, 
då styrelsen har möjlighet att erhålla ersättning för bidragen, beviljat 
understöd i stället för pensionstillskott. Till sjukvårdsanstalter har 
ulbetalats kr. 16.060: 18 och till andra anstalter kr . 120: - och för 
läkarvård och medicin kr. 1.995: 20. l ersättning från andra kommuner har 
styrelsen erhållit kr. 6.037: 54, från enskilda kr. 4.034: 8 I och från folk
pensioneringen kr. 9.087: 28. I form av landstingsbidrag har styrelsen 
erhållit kr. 6.156: 15 och i fonn av statsbidrag kr. -t.p: - . Om ersätt
ning för v. rd på ålderdomshemmet medräknas, blir ersättningsbeloppen 
följande: Andra kommuner kr . 21.20-t:50, enskilda kr. 13-795:11 och 
folkpensioner kr. 20.057: 49· 

ettokostnaden för fattigvården uppgår till kr. 44-498: 19 eIleT 
kr. I: 08 per skattekrona. Då invånareantalet i socknen den 3 r december 
1944 var 4.340 blir fattigvårdskostnaderna per invånare kr. lO: 25. I 
önigt hänvisas till av kommunalkontoret upprättat räkenskapssamman
drag. 

nder året har styrelsen handlagt 4-t fattigvårdsmål, därav 21 krav 
mot andra och 23 krav från andra kommuner. I 17 fall ha styrelsens 
krav godkänts. Styrelsen har anhängiggjort talan hos KB i ett faH och 
återkallat sina krav i 2 fall. l ett mål har svar ännu ej inkommit I 
14 fall har styrelsen godkänt ersättningskrav samt bestridit krav i 6 
fall. l 3 fall pågår utredning. 

Styrelsen har vidare i 14 fall anhängiggjort talan rörande felaktig 
man talsskrivning. 

Kumla i mars 1945. 

ADOLF LARSSO 
ordförande 

/Edvin Andersson 
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Barnavårdsnämnden. 

Barnavårdsnämnden har under året haft följande sammansättning: 

folkskollärare Artur ordqvist, ]ärsjö, ordförande, 
mc l.-arb. Axel Vidlund, Öwe Vesta, \'ice ordförande, 
småskollärarinnan Gerda Larsson, Blacksta , 
fru Gerda Persson, Älvesta, 
lantbrukaren Birger Sättergren, Örs ta, 
prosten C. G. \Villcn, Kumla, samt 
lantbrukare K. Valter Karlsson, Vallersta. 

ämnden har haft 12 sammanträden och därunder behandlat III 

ärenden. 

Kommunalkamreraren har fungerat såsom sekreterare. 

Under redogörelseåret ha 12 barn varit föremål för nämndens verk
samhet. \ id årets början voro 6 barn omhändertagna för samhällsvård 
och 1 barn för skyddsuppfostran. 5 nytillkomna barn ha blivit omhän
dertagna för samhällsv< rd och i 3 fall har omhändertagandet för sam
hällsvård upphört. Vid årets slut äro 9 barn omhändertagna för sam· 
hällsvård och 1 barn omhändertaget för skyddsuppfostran. 

14 fosterbarn ha ullder året stått under nämndens tillsyn. Kvarva
rande vid å rets slut 12 . 

ämnden har behandlat 33 ansökningar om mödrahjälp. Av dessa 
ha 22 helt eller delvis bifallits av mödrahjälpsnämnden. II ansökningar 
ha avslagits. Sammanlagt har under året beviljats mödrahjälp med kr. 
3.932 :-. 

ämnden har jämlikt lagen om förskottering av underhållsbidrag 
till barn utgivit bidragsförskott till 5 barn, födda utom äktenskap. 
Såsom ersä.ltning har av barnafäderna inbetalats 246: 04. I statsbidrag 
för under 19'P och första halvåret 19-13 utbetalda bidragsförskott hal' 
under året influtit kr. 1.798: 91. 

Beträffande nämndens räkenskaper hänvi as tiU ett av kommunalkon
toret upprättat räkenskapssammandrag. 

l 8 fall har nämnden anmanat andra kommuner att utgiva ersättning 
för kostnader för omhändertagna barn och i 8 fall har nämnden erhållit 
anmaning från barnavardsnämnder i andra kommuner. Samtliga fall 
ha avgjorts utan process. 



Nämnden har haft tillsyn över bamavårdsmannaskapet för 75 barn, 
födda utom äktenskap, samt för 5 barn, födda i äktenskap. Vid årets 
slut uppgår antalet till resp. ·66 och 5. Kommunalkamreraren har tjänst
gjort såsom barnavårdsman för samtliga barn under nämndens tillsyn. 

Barnavårdsnämndens ordförande har granskat barnavårdsmannens an
teckningar och räkenskaper. 

Barna\'årdsmannen har förmedlat inbetalningar av underhållsbidrag 
med ett belopp av sammanlagt kr. 9.728: 04. 

Antalet under året utom äktenskap födda barn är 10. I samtliga 
fall har faderskap och underhållsbidrag kunnat fastställas genom fri
villig överenskommelse. 

Kumla i februari 1945. 

ARTUR 1 ORDQVIST 
ordförande 

/Edvin Andersson 
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Nykterhetsnämnden. 

"ykterhetsnämnden har under 1944 haft följande sammansättning : 

folkskollärare David Enemar, Brånsta, ordförande, 
lantbrukaren Frans Andersson, Vallersta, 
verkmästaren Arthur Hall, Hällabrottet, 
vägarbetaren Karl Karlström, Södra Sanna, samt 
lärarinnan ]enny Larsson, Järsjö. 

Ombud för länsnykterhetsnämnden har varit folkskolläraren Bror 
Lagerberg, Kumla. 

Vid handläggningen av löpande ärenden har ordf mellan samman
trädena per telcfon stått i förbinde:sc med nämndens övriga ledamöter. 

ämnden har under redogörelseåret behandlat 97 mot boksärcnden. 
Anmärkning i nykterhetshänseende förekom hänid i 7 fall. 

"ämnden har vidare avgivit yttrande i 21 fall i ärendcn 'enligt motor
fordonsförordningen. I nykterhetshänseende förekom hän'id anmärkning 
i 1 fall. 

21 personer ha "arit föremål för nämndens ingripande eller uppmärk
samhet, av dessa ha 18 personer tilldelats varning för fylleriförseelse, 
i 3 fall genom personligt besök av ordföranden. I 3 fall har ingen 
åtgärd (utom undersökning) vidtagits. 

lämnden har varit ansluten till Orebro läns nykterhetsnämnds
förening. 

Om de ~ppgifter, som nämnden Ur genom systemaktiebolaget an" 
gåencl p för fylleri :.akfålldcl personer läggas tiU grund för bedömning 
av nykterhetstillståndet inom kommunen, kan konstateras en fortgående 
förbättring sedan 1942. ämnda år sakfälldes 37 personer, 1943 var det 
32 och 194~ hade antalet sjunkit till 21 personer. En avsevärd .:förbättring 
alltså. Men ändå kan man inte beteckna nykterhetstillståndet s som 
tillfredsställande} när man betänker, att "ar tredje person, som sak
fällts, varit högst 25 år gammal. D äItiJ l ha ju långt ifrån alla fylleri tcr 
oturell att komma i polisens händer. 

Kumla den 25 januari '945. 
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DAVID E EMAR 
ordförande 



Hemhjölpsnämnden. 

Sammansättning. 

lIemhjälpsnämndcn har bestått av följande ledamöter: 

ö\'crlärarc Josef S\'ensson, IIörsta, ordförande, 
kofabriksarb. Gustaf E. Steen, Stene, v. ordförande, 

fru Karin Johansson, Brånsta, arbetsledarinna. 

För varje lcdamot finnes personlig suppleant. 

' ämnden har haft sammanträde 7 gånger. 

Undcr årct har \'erksamheten kunnat utökas, "då ytterligare en hem
syster anställdes från 15 oktober, nämligen Alice Anette Elisabet Gus
tafsson från Valstads församling i Skaraborgs län, född den 2S april 
'913 och utexaminerad från Uppsala hemsysterskola lo Leksand 17 sept. 
'9H· 

llemsystrarna ha biträtt inom 27 hem under tillsammans 321 dagar. 
Inom de flesta hem har hjälpen lämnats utan ersättning. I 12 fall har 
dcbitcrats ett sammanlagt belopp av 161 kronor. 

lIemsystrarnas arbete har varit mycket uppskattat i hemmen. 

Kommunen har för 1944 tillerkänts i statsbidrag 1.000 kronor och 
landstingsbidrag 500 kronor. 

För hemhjälpsnämnden : 

JOSEF SVEI SSO ' 
ordförande 
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Hälsovårdsnämnden. 

Hälsovårdsnämnden har under året haft följande sammansättning 

tidskri\ aren Harry Pettersson, Hä:labrottet, ordförande, 
fabrikören Ma1cus Johansson, Stene, v. ordförande, 
lantbrukaren Ivar Karlsson, Vallersta, 
stenarbetaren Evald Jonas on, Hällabrottet, 
fjärdingsmannen Sven Persson, Abytorp. 

Kommunalkamreraren har fungerat som sekreterare. 

ämnden har haft 9 sammanträden och därunder behandlat ~I 
ärenden. 

Sundhetsinspektion. 

Syneförrättning har pågått under 10 dagar och omfattat renhållning 
vid fastigheterna, avlopp samt vattentillgången och vattentäkternas be
skaffenhet och skötsel. 

Renhållningen har i regel utförts tillfredsställande och endast en
staka anmärkningar ha förekommit. De sanitära anordningarna ha i stort 
sett icke undergått någon förbättring, dock har i vissa fall omändringar 
vidtagits. Genom att avloppsledningar från fastigheterna i de tätbebygg
da områdena av kommunen ofta utmynna i öppna diken, som på en eller 
ett par meters avstånd passera vattenbrunnar, blir givetvis risken för 
infektion av dricksvattnet mycket stor. ämnden har för att motverka 
dessa förhållanden bl. a. föreslagit kommunalfullmäktige att verkställa 
utredning för ordnande av gemensamt avlopp inom de tätbebyggda om
rådena! i Abytorp och Stene, samt att för detta ändamål bevilja ett anslag 
av 1.000 kronor. Detta förslag har bifallits av kommunalfullmäktige, 
som även givit kommunalnämnden i uppdrag att verkställa berörda 
utredning. 

Vattentäkten är på en del platser otillfredstäUande på grund av 
dåliga brunnar. I vissa fall finnas ej brunnar utan användes vatte:n 
från bäckar o. d. till dricksvatten, vilket måste anses som synnerligen 
olämpligt. 
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Bostadsinspektion. 

Inspektion av bristfälliga bostäder har skett i ett mindre antal fall. 
Dc bri t fälligheter, som förekommit, ha vederbörande anmodats att 
avhjälpa. Tnder det gångna året har bostadsbristen blivit alltmera be
s\ärande. Ett flertal familjer tvingas nu att bebo lägenheter, som i ke 
kunna anses tillräckliga i förhållande till familjens storlek. Många lägen
heter äro också i behov av grundlig renovering för att kunna. fylla 
häl<o\'årds tadgans krav på sunda bostäder, men den begränsade bygg
nad \'c rksamhctcl1 har vä cnthgt hämmat hälsovårdsnämndens möjlig
he ll' r all föreskri\'a åtgärder till förbättring av befintliga bostäder. 

Bo tadsförbättringsbidrag och nybyggnad lån ha under årct sökts. 
a\' 5 pcr oner. Egnahemsnämnden har beviljat l. n och bidrag för 5 
personer med sammanlagt följande belopp: 

förbät tringsbidrag 
nybyggnadslån 

Kronor 

2.340 .-

2.9 15.-

5.2 55.-

Tva per oller ha beviljats kommunala förbättringsbidrag och -lån 
med ett sammanlagt belopp av 2.096.- kronor. 

Calmettevaccination av flickor. 

amarbete med Kumla stad har hälso\'årdsnämnden under året ge
;)omfört en kampanj för calmette\'accination av flickor. Denna kampanj 
olc\' mycket framgångsrik och c:a 90 0/0 av stadens och socknens flickor 
torde genom calmettevaccineringen nu vara tuberkulinpositiva. 

Kumla i april 1945, 

HARR Y PETTERSSO 
ordförande 

/Edvin Andersson 
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Fomi/jebidrogsnömnden. 

Familjebidragsnämnden har under året haft följande sammansättning : 

lantbrukaren Arthur Jonasson, S. Via, ordförande, 
stenarbetaren Elias Larsson, Vesta, "iee ordförande, 
lantbrukaren Karl Harfeldt, Kumla by, 
lägenhet sägaren Adolf Larsson, Folketorp, 
lantbrukaren Birger Sättergren, Örs ta. 

Nämnden har under året haft 2.J. sammanträden och därunder be
handlat 577 ärenden . 

Kommunalkamreraren har fungerat såsom sekreterare. 

Antalet inkallade värnpliktiga , som å tnjutit familjebidrag, ha "id 
slutet av varje månad utgjort: 

Januari ................................. ..... . 
Februari ..................................... . 
Mars ........... . ............................... . 
April .... ......................... .... ........... . 
Maj ................................... . 
Juni .............................................. . 

122 Augusti 
93 September 

'34 Oktober 
200 Jo\'ember .................................. . 
221 December ...... .............. ................. .. . 

23° 
23 1 

210 

198 

14° 
r34 

Familjebidrag har under året utbetalats med följande belopp: 

Familjepenning 
Bostadsbidrag 
! äringsbidrag ....... ................ ............... ....... ............ .. .. .............. ................ ... .. 
Sjukbidrag ............................................................................................ . 

Hemortslön 

Summa 
varå s.tatsbidrag erhållits med 

75.774.60 

22.352.53 

2.994.06 

] .394.89 
32.244-41 

134.760-49 

131.°3°·13 

Kommunens andel i kostnaderna för familjebidrag .................. 3.73°.36 
Kostnader för administration ............ .. ... ................ .................... .............. 909.2 7 

-----
Kommunens samtliga kostnader för verksamh. utgöra sålunda 4.639.67 

20 



Granskning av verksamheten har verkställts av kamrcrarcn Harry 
(sbäck, Kumla, som därtill förordnats av länsstyrelsen. I granskningen 
har ävcn deltagit kommunens siffergranskare, bokhållare lwan Israelsson, 
Säbylund. 

Den l januari 19H överflyttades familjcbidragsnämndens expedition 
till kommunalkontoret och från I april har expeditionsarbetet helt 
utförts av kommunalkontorets egen personal. Detta har medfört en rätt 
a \·scvärd minskning av kommunens kostnader för verksamhetcn. Den nya 
ordningen har - efter några svårigheter vid omläggningen - i slort sett 
fungera t tillfredsställande. 

De numera gällande bestämmelserna om familjebidrag (näringsbidrag) 
<i t jordbrukare och andra egna företagare, varigenom dessa i de flesta 
fa ll uteslutas från rätt till något som helst bidrag, ha väckt åtskilligt 
och som nämnden anser berättigat missnöje. Det är att hoppas att en 
ii ndring av dessa bestämmelser snart måtte komma till stånd. 

Endast i ett par fall har undcr året besvär anförts hos Länssty
relscn övcr nämndens beslut, utan att dock föranleda någon ändring. 

KUl11la i april 1945. 

ARTHUR JO ASSOi 
ordförande 

/ Edvin Andersson 
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Kristidsnömnden. 

Sammansättning m. m. 

Kristidsnämnden har under året haft följande sammans:itlning: 

lantbrukaren John H. Johansson, Brånsta, ordförande, 
fön'altaren Erik Hökerberg, Säbylund, v. ordförande, 
r paratören Emil Winnberg, Älvesta, 
skofabriksarbetaren Lennart Jansson, Stene, 
lantbrukaren Arthur Jonasson, Via, 
lantbrukaren Ernst Larsson, Blacksta, samt 
skofabrik arbetaren Uno S. Carlsson, S:a Mossby. 

nder året har h. lIits 5 sammanträden. Nämnden har inom sig ulsett 
2 delegationer varav en behandlar jordbruksärenden och en frågor rö
rande ransoncringsåtgärder. Som överblockledare är utsedd lantbrukaren 
Axel Johansson, Brånsta, Kumla. Samarbete är i detta fall ordnat med 
Kumla stads ö\·erblockområde. I Kumla civilförsvarsnämnd har nämnden 
som ledamot utsett lantbrukaren Arthur Jonasson. 

Kortutdclningcn sker genom ombud, varvid nämndens område inde
lats i .21 distrikt. I vissa fall har detta skett centralt å nämnd ns expe
dition. Expeditionen hålles öppen varje helgfri dag kl. 9 - 12 och 4- 6, 
på lördagar endast kl. 9 12. Expeditionens föreståndare är herr Aug. 
Rehnberg, Kumla. 

Jordbruksfrågor . 

Efter förslag från överblockledaren har fördelats c:a 190 t. upp
gift kort, \'ilka legat som grund för beviljad tjänstledighet från bered
skapstjänst under ommartiden. Som ett allmänt omdöme om dessa upp
giftskort kan sägas, att - och B-korten äro för få inom nämndens om
råde, där nästan samtliga g rdar äro i storlek mellan 10-30 harI och 
manliga anställda i de flesta fall saknas. 

I fråga om tilldelning av gödningsämnen har en viss lättnad ägt 
rum i det att superfosfatämnen få köpas utan kuponger och ranso
nering. Större svårigheter föreligga ifråga om kvävegödning och framför 
all t för kaligödning. 

Tilldelning av fodernledel har varit jämförelsevis knapp, då 1944 

års fodersädesskörd var mycket svag. Tack vare en mera riklig höskörd 
har mjölkproduktionen kunnat upprätthållas och även något ökas. För 
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folkhushållningen är detta mycket glädjande, ty därigenom undvikes 
en ransonering av vårt kanske allra viktigaste näringsämne, mjölken. 

Den svaga fodersädesskörden har medfört stora svårigheter vid full
görande av ålagda leveransskyldigheter. Största delen av den till 1.400.000 

kg. fodersäd uppgående leveransen från Kumla socken är dock levererad 
och möjlighet finnes, att hela kvantiteten kan inlevereras. 

Bränslefrågan har under hösten 19-\--1. ytterligarc förvärrats i det att 
all införsel av fossila bränslen upphört. Därför har också kraven på 
,·cdhuggningen skärpts. Därtill kommer att väderleken under vintern 
varit mycket otjänlig så.Yäl för huggning som framkörning. Med all 
äkcrhet måste därför huggning pågå även under våren och försom

maren, om någon arbetskraft kan lösgöras härför. Skogsägarna hava, 
ställt sig mycket förstående och i många fall huggit mera, än som 
ålagts dem. Den ringa skogstillgången i förhållande till ,'edåtg, ngen 
inom kommunen kan dock komma att medföra vissa svårigheter för 
bränsldörsörjningen under kommande vinter. 

Kristidsnämndens svåra arbete har mötts av stor förståelse från all
mänhetens sida., som utan knot funnit sig i att fylla i blanketter och 
ansökningshandlingar för all den mångfald av ransonerade varor, som 
varit nödvändigt. Särskilt betungande är detta för jordbrukarna, som 
ständigt hava att lämna uppgifter och deklarationer av olika slag. Alla 
förstå, att dessa besvärligheter äro nödvändiga för att i en svår tid 
kunna på ett tillfredsställande sätt ordna hela folkets försörjning . 

Kumla i april 1945. 

JOH H. lOllA SSO 1 

ordförande 
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