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Kommunalnämnden. 

Kommunalnämnden har under aret haft följande sammansättning: 
KyrkO\'ärden An'id Erics on, Kumla by, ordförande, 
Lantbrukaren Jolm H. Johansson, 13rån ta, vice ordförande, 
IIiiradsdomaren Aug. Eriks on, Sickelsta, 
Lantbrukaren Birger Sättergren, Örsta, 
Fön'altaren Erik Hökerberg. Säbylund, 
\' erkmästaren Arthur Hall, I1ällabrottet, 
Reparatören Erik Lööv, IIälIabrottet, 
Skofabrik arbetaren Lennart Jansson, Stene, 
Skiffcroljearbctaren Einar Björk, .\Ivesta. 

:\ämnclen har haft r I sammanträden o ch därvid behandlat 191 ärendcn. 
Komll1l1nalkamreraren har fungerat som nämndens sekreterare. 

F astighetsförv altning. 

Sedan kommunen erhällit statsbidrag med 30 II II å bcräknade 
160.000 kr. samt byggnad tillställd för pensionärshcmmet JU' 1 j :Abytorp, 
pähörjadc arbetena i maj m;inad. Till huvudentreprenör har ut etts 
byggmä tare E\'ert Johansson, Kumla. Till entreprenör för värme- oc:}, 
sanitär inredning har antagits Artur Ahlstrand, Kumla, samt för den 
elektriska installationen F:a E. Malmborg, Kumla. Vid årets slut var 
byggnaden \'isseriigen uncler tak, men arbetena försenade till följd av 
dc langa leveranstidern.<1. pa vissa material. Byggnaden beräknas vara 
inflyttningsfärdig till I juli 1948. 

Preliminära avtal ha träffats med markägarna för köp av tomt till 
pcnsionärshem och provinsialläkarbostad iHälIabrottets mp. 

Kommuncn har l. tit företaga 10 avstyckningar från Sanna orra J: I. 
Byggnadsnämnden har erhällit uppdrag att låta uppgöra en byggnads
plan för Sannahedsområdet. 

Mantalsskrivnings- och beskattningsväsen. 

Kommunen har under året anfört besvär över '9 personers eller 
familjers kyrkobokföring och mantalsskrivning för år 1947. Av dessa 
ärenden ha intill årets slut avgivits utslag i 15 mål, varav 14 iIme.bära 
bifall till besvären. Tre besvärsskrivelser ha under året av nämnden 
återkallats. 
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Vatten och avlopp. 

Fimlikt K. Väg- och Valtcnbyggnadsstyrclscns anvisningar har ar
hetet med projekteringar för vatten och <1I'lopp till vissa byar pågått 
uncler året. nclersökningarna ha utförts av Vattcnbyg"nad hyran, Stock
holm, som till arets slut levererat ledningsplaner och profiler för Ö. Aby, 
.\bytorp, Stene. Långgälla, Sörby och Sickelsta. 

Byggnadstillständ kan påräknas under [:a halvaret 19.+8 för för ta 
ctappen i Abytorp-Stenc. Beslut i statsbidragsfrågan tordc knappast 
vara att förvänta förrän efter l juli [9.+9. 

Bostadsförmedlingsverksamhet. 

nder år 19.+7 har nämnden förmedla t 12 ansökningar om tert iärl;i Il 
och bostadsanskaffningslån. Vid årets slut lågo ytterligare q an ök
ningar inne för behandling. 

Statcns byggnadslånebyra har under året beviljat lan i 9 ~irendcl1 
mcd sammanlagt 125.680 kr. HittiII har kommunen förmedlat 17 bo
tadsanskaffningslan och 28 tertiärlån å sammanlagt 435.31 I kr. Dcn 

31 december 1947 stod kommunen i borgensansvar för 233.320: 81 kr. 
il hostadsanskaffningslån och 54.732 kr. å räntefri stående del av teniärlan. 

Kommunens preliminära bostadsbyggnadsb'ot var 20 lägenheter, men 
höjdes "id det slutliga fastställandet till 30. 

Kommunindelningen. 

Länsstyrelsens den 18.+ '947 avgivna preliminära förslag till ny 
kommunindelning i länet innebär för kommunens del en föreslagell sam
manslagning med Hardemo, Mosjö och Täby kommuner till en kommun 
under namnet »Stora Kumla». Alternativt skulle Mosjö och Täby föras 
till Tysslinge och Vintrosa kommuner. 

Kommunalnämnden och kommunalfullmäktige ha båda avstyrkt försla
get och vidhållit sin tidigare ön kan om Kumla land kommuns bibehål
lande i oförändrat skick. Besluten ha dock icke varit enhälliga i någon
dera organen. 

K. Kammarkollegium har tillsatt ärskild utredningsman frågan 
om införlivande av Kumla by m. m. till h:.umla stad. 

Det oklara läge om hela kommunindelning fragan vilar i, vållar 
slort avbräck i det önskvärda förverkligandet av många frågor inom 
kommunen och det är att hoppas, att en för kommunen antagbar lös
nmg skall yppa sig snarast möjligt under år 1948. 

Kumla i april 1948. 
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FoJkskoJestyrelsen. 

Sammansättning. 

St \"felsen har under året haft följande sammansättning: 
' Skofabriksfönnannen Gustaf E. Steen, Stene, ordförande, 

Landstingsmannen John H. Johansson, Brånsta, v. ordförande, 
J-::yrko\'ärden Arvid Erics on, Kumla by, 
Skofabriksarbetaren Oskar Johansson, Alvesta, 
Lantbrukaren Gust. Andersson, Blacksta, 
Stenarbetaren "Evald Jonasson , Hällabrottet, 
Lantbrukaren Harald Axelsson, Vesta, 
Häradsdomarert Aug. Eriksson, Sickelsta, 
Vägarbetaren Tore Andersson, Byrsta, 
Lärarpersonalens representant : folkskoll. Anur Nordqvist. Järsjö . 
Överlärare: Josef Svensson, Hörsta. 

Suppleanter ha funnits, en för varje ledamot samt en för lära r
personalens representant. 

Styrelsen har under aret haft 8 sammanträden. 
Folkskolestyrelsens särskilda nämnd har bestått av: 

Landstingsmal1J1en John H. Johansson, ordförande, 
Skofabriksförmannen Gustaf E . Steen, vice ordförande, 
Kyrkovärden An'id Ericsson, 
Iläradsdomaren Aug. Eriksson, 
Stenarbetaren E\'ald Jonasson. 

Särskilda nämnden har haft 6 sammanträden. 
Betygsnämnden har utom folkskolestyrelsens ordförande bestått av 

hrr Arvid Ericsson och Gustav Andersson samt överläraren som före
dragande och sekreterare. 

Nämnden har utfärdat 8 tjänstgöringsbetyg. 

Gemensamma sammanträden. 

Folkskolcstyrelserna i Kumla socken och Kurnla stad samt respekti\'e 
lärarkårer ha hallit ett gemensamt sammanträde i Fylsta skola den [ 
februari. 

Vid detta tillfälle hölls föredrag av lektor Fritz Wigforss, Kalmar, 
om »Skolmognadsprov» samt var utställning av skolmatericI och skol
bänkar anordnad. 
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Socknens folkskolest)'relsc och lärarpersonal har hållit gemensamt 
sammanträde den '5 november, \'an'id folkskoleinspektören Herm. GOL t 
frid Pihl höll föredrag över ämnet »Skolan och hemmet», varpå följde 
diskussion. Vidare diskuterades om bollsparkning på skolgårdarna samt 
åtgärder för sparpropaganda. 

Skolornas allmänna anordning. 

Under det senast avslutade läsåret, 1946/~7, ha skolorna vid Mossby, 
Bransta, Hörsta, Stene och ]ärsjö varit anordnade enligt första B-formen 
samt Kyrkskolan, Sannahed och Vesta enligt andra B-formen. Vid varje 
skola har för småskolebarnens undervisning funnits en småskollärariruta . 
Småskollärarinnans vid Vesta tjänstgöring har dock varit förlagd lill 

10ssb)', va rför vid sistnämnda skola småskolan är anordnad enligt a-for
men och barnen från Vesta skjutsas dit. 

F. n. finnes alltså 13 läraravdelningaJl' i folkskolan och 8 i småskolan . 
Fortsättningsskolan har varit allmän för gossar och omfattat en kurs 

i Kyrkskolan med folkskollärare Anders Duner och en kurs i Sten e med 
folkskollärare Ake Körberg som lärare. Flickorna ha fullgjorl sin fort
sättningsskoleplikl i skolkök'et i Kumla stad. 

Lärarpersonalen. 

Vid Stene skola ha två ordinarie lärare tillsatts, nämligen folkskol 
läraren Ake Körberg och småskollärarinnan Ruth Körberg. 

Folkskolläraren David Berglund tillträdde ordinarie tjänst vid Sanna 
hed I januari 1947. 

Folkskolläraren K. Sandel1, Stene, har varit sjuk hela året och han::
tjänst har uppehållits av vikarie. Ordinarie folkskollärartjänsten vid 
Kyrkskolan och ordinarie småskollärartjänsten vid Vesta ha varit vakanta 
och likaledes uppehållits av vikarier. 

Lärjungarna. 

Vid vårterminens slut '947 var antalet barn i skolåldern tillhörande 
di triktel ~S3. Av dessa skulle H först under höstterminen börja skol 
gången. 372 undervisades i 'distriktets skolor, 6 i skolor inom annat di
strikt:, , i fortsättningsskola inom distriktet, 2 i kommunal mellanskola , 
8 i läroverk" 3 i kommunal flickskola{, I i &kiola för abnorma barn, 6 hade 
av olika anledningar ej börjat skolan eller av annan orsak ej delltagit i 
undervisning. Av ovan upptagna barn genomgick 20 fortsättningsskola 
efter avgangsexamen från folkskolan. 
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Antalet barn, som vid läsårets slut åtnjöto undervisning vid distriktets 
skolor var 396, varav 23 barn voro kyrkobokförda utom skoldistriktet. 

Lärjungarnas fördelning på skolor och skolformer läsåret 1946/47 
visas av följande sammanställning: 

Mossby B (småskolan a ). 81 
Brånsta B . ..... .. 47 
Hörsta B / .............. ........... ....... 68 
Stene B [ ....... ............ ............... .. .. .... .. .. 57 
Järsjö B I ........ ..... .... ........ ............ ....... 53 306 
Kyrkskolan B 2 ... ...... ...... ....... ........ ... 35 
Sannahed B 2 . .... ....... .. .... ... .. .... 38 
Vesta B 2 . ... . . ... . . . .. . ...... ......... 17 90 

Summa 396 

l den allmänna fortsättningsskolan och ersättningsskolan har under 
aret deltagit 22. 

Under kalenderåret ha 18 flickor deltagit i skolköksundervisuingcn 
i Kumla stad. 

Skolmognadsprov. 

Enligt folkskolestadgan skall numera barn, vars föräldrar vilja, att 
de kola börja skolan före 7-arsaldern. undergå skolmognadsprO\·. Då 
dessa barn äro få, hinner resp. småskollärarinnor med att pröva alla 
nybörjare, och då det är av stort värde med ett sådant prov, beslöt 
skolstyrelsen, att alla nybörjare vid höstterminens början skulle genomglI 
skolmognadsprov. Därmed kan bedömas, om ett minderårigt barn har 
den ut\eckling, att det lämpligen kan börja, och även om ett barn, som 
\'isserligen kommit upp i skolåldern, ända borde vänta ett år på grund 
av sen utveckling, vilket föräldrarna då kunna ta under övervägande. 

Detta första skolmognadspro\' slog synnerligen väl ut , och smaskol
lärarinnorna ha samtliga uttryckt sin tillfredsställelse. 

Socialpedagogiska anordningar. 

Skolhälsovården har under läsåret 1946/47 handhafts av stadsläkarelI 
Erland Franklin som skolläkare samt distriktssköterskorna inom ramen 
för deras tjänstgöringsskyldighet som skolsköterskor. 

Fran och med l juli 1947 har dr Franklin franträtt sin tjänst :;("0 

kolläkare, och dr K. V. Wikner har av folkskolcstyrclsen antagits i 
hans ställe. 

lir skolläkarens årsberättelse för läsåret /946/47 må anföras följande: 
Totalantalet inskri\'Tla lärjungar var 414. 
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TotaL:l:ntalet kontrollbam 56. 
Iakttagna fall av organiskt hjärtfel o. 
Iakttagna fall av reumatisk sjukdom o. 

Antal tuberkulinpositi\'a: ej vaccinerade, första klass 12 , i sjunde 
klass 8. 

Antal tubcrkulinpositi\'a: vaccinerade, 
ntal barn i behov av skolkoloni 22. 

Antal tillgängliga platser 22. 

Skolmåltider ha ej förekommit. 

sjunde klass 2~. 

S k o I t a n d v å r d e n har utförts \'id landstingets tandpoliklinik I 

Kumla. 

S k o l b a d har regelbunde l förekommit var fjärde vecka 
varmbadhus, dit barnen. skjutsats. 

Kumla 

S i m tI n d e r v i s n. i n g e n har liksom under en följd av år varit ord 
nad vid en, gemensam simkurs för Kumla stads och Kumla sockens sko 
lor under tiden 1 juli- 2 aug. 19~7. Som simlärare tjänstgjorde gymna· 
stikdirektör Stig Eriksson, Järpen. 

Från socknen fullföljde 62 elever kursen . Av dessa voro 47 icke sim· 
kunniga vid kursens början och 5 vid dess slut. Alltså lärde sig 42 
att simma. 

Besöksfreb'ensen från småskolan var mindre god, varemot simskolc 
ele\'erna från. folkskoleklasserna besökte kursen synnerligen flitigt. (h,
ningsbesöken pr elev var från Sannahed 12. Hörsta I I ,7. Brånsta 10.9. 
;\Tossby 10,8, Kyrkskolan JO, ~, ]ärsjö 10,3 och Stene 10,1, Att avståndet 
ej arskräcker socknen.s barn, förstår man. om man tar i betraktande, att 
iivningsbesöken pr elev från stadens skolor var resp. 9,3 och 9. 

Simläraren framhåller som ön.skvärt, antirjgen att simundervisningen 
begränsas till endast folkskoleklassema , eller att ytterligare en lärare 
anställes. 

Kostnaden pr barn uppgick ej till mer än 5: 40, däri inräknat under
\ i. ni ng och inträdesbiljetter samt mjölk åt barnen. Det måste anses \ ara 
eIl ringa kostnad för något så värdefullt. önskvärt är, att fler 0('11 fler 
föräldrar utnyttja möjligheten till sim undervisning för sina barn. 

S k o l s p a r v e r k s a m h e t e n har bedrivits som förut. I flera lärar
avdelningar är loo-procent igt deltagande, i andra mindre. 
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Enligt meddelande fran Kumla Sparbank insattes under läsåret 
/9-1-6 -1-7: 

Kyrkskolan, antal barn i skolan 35 .. ................... 934: 04 
Sanna hed » » » 38 ••••••. • •• 0'° •• ..... 380: 18 
Vesta » » » 17 .............. .. .. .... 162:-
l\Iossby » » » » 81 .... .. . .... .... ..... 1. 127:90 
Bran ta » » » 47 ......... 1.039: 62 
l Iörsta » » » » 68 ...... ................ 63 1: 73 
Stene » » » 57 ...........• 0.00.0 •• 566 :59 
Järsjö » » » 53 ...... ... .... ....... [.399: 67 

Summa 6.24[: 73 

Största summan fran nägon läraravdelning har kommit från Järsjö 
!:>maskola, q barn, Kr. 61 S: 67· 

F r i a l ä r o b ö c k e r o c h f r i f ö r b r u k n i n g s m a t e r i e I har till· 
delats samtliga barn i folk- och fortsättningsskolor. 

Kollektiv olycksfallsförsäkring har varit ordnad FyI· 
gia för alla elever. 

Undervisrijngsmateriel. 

För folkskoleavdelningama har inköpts: 40 st. färgbilder av örter, 
3 st. geografiska filmband. 6 st. djuranatomiska planscher, 2 delar av 
Furuskogs fysiska kartor över Sverige. 8 st. trafikplanscher. 

För smaskolea\'delningarna har inköpts: Bordsflagga, 4 planscher : 
hembygdens fagiar. I plansch: myror med stack, 5 st. bibliska planscher. 
I serie: barnens roliga talbilder, 10 st. hälsovårdstavlor, I ex. »Med 
sax och pappen>, I ex. »Sy och sticka». 

S k o I r a d i o har inmonterats i Kyrkskolan, Sannahed, Brånsta och 
Jär jö med en mottagare i en av salarna vid varje skola samt högtalare 
i de andra. I Vesta är ledning dragen fdin lärarens radioapparat och 
högtalare uppmonterad i skolsalen. Medel finnas upptagna för fortsättning 
för de andra skolorna 1948. 

Skolmöbler och övriga inventarier. 

Nya skolbänkar från Kooperativa förbundet har inköpts till två salar 
i Brånsta och en sal i Stene. l ya hyvelbänkar ha anskaffats till Stene 
samt ett antal stolar till Kyrkskolan och Brånsta. 
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Skolbiblioteken. 

Föreståndare: David Enema .. , Brånsta. 

Ett bibliotek finnes i varje läraravdelning. Bokbestandet vid året 
lut: 3.862 . 

. \ l1tal boklän : facklitteratur 1.021, skönlitteratur 8.148. Summa: 9.169. 
Antal boklån pr barn: 21,5. 

Antal låntagare 425. 

Fastigheterna. 

l Inder året ha lärarbostäderna k I a s s i f i c e r a t s. A-bostäder: 13rån
sta. B-bostäder: Kyrkskolan och ]ärsjö. C-bostäder: de övriga utom 
lärarinnebostäderna i Mossby och Hörsta, vilka ej godkänts som tjänste
bostäder. 

\ -id V c s t a s k o l a har en genomgripande reno\'ering genomförts, 
~om ~it ter dess bostäder i . \-klas . Skolstyrelsens u nke hade \-arit a tt 

renovera bostäderna vid Järsjö, men en elakartad svampförekomst vid 
Vesta gjorde lärarbostaden obeboelig, varför en renovering där måste 
ältas i främsta rummet. På grund av att s\'ampen trängt djupt ned i 

jorden och upptäckten av all sockeln var lagd direkt på marken liksom 
också delvis själva golven, blev arbetena kostsammare. än som var 
förutsett. 

Skisser till skolhusbygge vi d Mossby ha förhandsgranskats av Skol
överstyrelsen och ritningar uppgjorts. 

Skisser till omändring av s k olhuset vid Hörsta ha uppgjorts, likaså 
till nya lärarbostäder. 

A länsarki tektkon toret utarbetas nu ritmngar till omändring av skol
hUSlet i Stenre i huvudsaklig överensstämmelse med av Skolöverstyrelsen 
granskade skisser. 

Det är folkskolestyrelsens förhoppning. att dessa för lag skoja kunna 
föreläggas fullmäktige under 1948. 
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Fottigvördsstyrelsen. 
Fattig\ilrdsstyrclsen har undcr arct haft följande sammansättning 

Lägenhctsägaren Adolf Larsson , I' olketorp, ordförande, 
Lantbrukaren Pcr Persson. Rösavi . v. ordförande. 
Lärarinnan Gcrda Larsson, Blacksta. 
Stenarbetarcn Ed\'in Andcrsson, Kättskede, 
Skofabriksförmanncn Gustaf E. Steen, Stene, 
Förrådsmannen Karl Karlström, Sannahed, 
Lantbrukaren Arvid Johansson, Ekeby, 
Lantbrukaren Harald Axelsson, edre Vesta, 
Lantbrukaren Oscar Ericsson, Byrsta. 

Till ny Icdamot eftcr lantbrukarcn Arthur Carlsson, T. Sanna, vilken 
avflyttat fran orten har sålcdes utsctts förrådsman Karl Karlström, San
nahed. 

Kommitteradc för förvalt n ing av aldcrdomshemmet ha varit lägenhcts
ägaren Adolf Larsson. Folketorp. lantbrukaren Pcr Persson, Rösavi, och 
förrädsman Karl Karlström, Sannahed. 

Styrelsen har haft 12 sammanträden och därvid behandlat 250 ärenden. 
Kommunalkamreraren har fungerat som styrelsens sekreterare. 

Slutna vården. 
Under året ha 56 år 1946 59) pensionärcr erhållit vård vid kommu

nens alderdomshem, därav 18 19) från Kumla stad och 5 (6) från andra 
kommuner. A\' kommunens egna pensionärer voro II ( 13) självbetalande. 
Antalet värddagar uppgår till ['J..2~8 ( 14.323), därav på Kumla stad 
5. 147 (4. 173) . 

Samtliga utgiftcr för ålderdomshemmet uppgå till 77 .60<): 65 (63.105 :50). 
Sedan dc belopp avdragits som inbetalats av staten, landstinget, Kungl. 
Pensionsstyrelsen, andra kommuner och vårdtagare m. fl. återstår en 
nettokostnad av kr. 15.576:22 ( 13.124:47 ). I stat beräknat underskott 
utgjorde 27-401: 55 kr ., varför således ett överskott uppstått å hemmet 
med 11.825 : 33 kr. 

Kumla stad har erlagt fickpengar till sina pensionärer jämte en 
varda\'gift a\" kr. 5: ~5 (4: 40) pr vårddag. Vid beräkningen av vårdkost
nader har styrel en uppskattat de verkliga utgifterna till 70.396: 56 kr. 
55.605 : 50; , vartill lagts avskrivningar med .J..200 kr. samt ränta å ned

lagt kapital med 3.000 kr. Pä. så sätt beräknat uppgå bruttoutgifterna 
till 77.596: 56 kr ., vilket belopp di\iderats med 14.248, Q. \'. s . antalet 
vårddagar. 
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r övrigt hänvisa till redogörelse för alderdom hemmet ~l sid. 
Antalet a sjukvårdsanstaltel" värdade personer har varit 56 med till 

hopa 7.551 varddagar och en sammanlagd vårdkostnad av 13. 'P I: 60 kr. 

öppna vården. 

kontanta hemunderstöd ha utgiVitS 22.326:- kr. och hemunderstöcl 
in natura ha utbetalats med 5-408 kr. Läkarvård och medicin har av 
fattigvardsst)'relsen erlagts med tillhopa 9-+3 kr. 9 personer ha erhållit 
kommunala pensionstillskott med sammanlagt 3.8-+5 kr. 

Statsbidrag har erhållits med 1-+1 kr. , landstingsbidrag 3.256 kr. 
samt pensionsmedcl 10.669: 05. Från andra kommuner har inbetalats 
7.5 q kr. och frän enskilda 2.384 kr. 

Jordbruket. 

Arrendeinkomsterna uppgå till 3.625 kr. Produkter till ålderdoms
hemmet, säsom ved, potatis och kött, uppga till 6.885 kr. Samtliga in
komster utgöra 11.011: 50 kr. 

tgifterna, som främst utgöras av löner (föreståndarens lön debiteras 
med hälften \'ardera ålderdomshemmet och jordbruket ), underhåll av 
byggnader samt veda\'verkrung, uppgå till 8.001: 33 , varför ett överskott 
på 3.0/0: 17 kr. uppstått. 

övrigt. 
Överskjutande utgifter för fattigvården uppgå till 42.312: 65 kr. (år 

19-+6 32.956: 0-+), mot i årets budget upptagna 77-498: 55, vilket innebär 
ett överskott med 35.185: 90 kr. Av detta överskott kommer icke mindre 
än 30-49-+: 81 kr . a överskott a inkomster, säledes mycket svårberäkneliga 
poster vid budgetens uppgörande. Faltigvardskostnaderna per inne\'a 
nare bli 10.17 kr. 

Under aret har fattigvårds tyreisen handlagt 36 fattig\·ardsmål. varav 
q riktats mot andra kommuner. [ 13 fall har tyrelsens krav godkänts. 
Styrelsen har anhängiggjort talan hos K. 131. i ett fall. l 3 fall har K. B. 
bifallit styrel ens talan. Fattigvårdsstyrelsen har i ett fall anfört besvär 
hos K. Kammarrätten. som ä\'en biföll styrelsens talan. 

Kumla i april 19-+8. 
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Barnavårdsnämnden. 

Barnavardsnämndcn har under året haft följande sammansättning: 

Folkskolläraren Artur ordq\'ist, Järsjö, ordförande, 
Målaren Axel \Vidlund, Övre Vesta, v. ordförande, 
Småskollärarinnan Gerda Larsson, Blacksta, 
Fru Gerda Persson, Alvesta, 
Lantbrukaren Birger Sättergren, Örsta, 
Komminister Gunnar Jönsson, Kumla, 
Lantbrukaren K. Valter Karlsson, Vallersta. 

_ ämnden har haft 12 sammanträden och därunder behandlat 87 
ärenden. 

Kommunalkamreraren har fungerat såsom sekreterare. 

nder redogörelseåret ha 13 barn varit föremål för nämndens verk
samhet. Vid årets början voro 8 barn omhändertagna för samhällsvård. 
6 barn har under året blivit omhändertagna, varav 4 för samhällsvård 
och 2 för skyddsuppfostran, ( 5 fall har omhändertagandet upphört. 
Vid arets slut äro 9 barn omhändertagna för samhällsvård, 

r\ämnden har jämlikt lagen om eftergift av åtal mot vissa minder
åriga a\'gi\'it yttrande j ett fall. 

34 fosterbarn ha under året Slatt under nämndens tillsyn. Kvar
\'arande \ id årets slut voro 32. 

l\ämnden har jämlikt lagen om förskottering av underhållsbidrag till 
barn utgivit bidragsförskott till 8 barn med sammanlagt 1,25 1 : 3+ kr. 
l ersättning fran barnafäderna ha influtit 293: 75 kr. I statsbidrag för 
under budgetäret J945 46 utgivna bidragsförskott har influtit återsökta 
beloppet 504 kr. 

?\ämnden har behandlat 45 ansökningar om mödrahjälp, av vilka 2 

avstyrkts av nämnden. Mödrahjälpsnämnden har helt eller delvis bi 
fallit 36 ansökningar. Sammanlagt har under äret beviljats mödrahjälp 
med 10.590 kr. 

Beträffande nämndens räkenskapcr hänvisas till ctt av kommunalkon
toret upprättat räkenskapssammandrag. 

ämndcn har haft tillsyn över barnavårdsmannaskapet för 67 barn 
födda utom äktcnskap samt 7 barn födda i äktenskap. Vid arc ts slut uppgår 
antalet till 68 resp. 7. Kommunalkamreraren har tjänstgjort som barna-
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vårdsman för samtliga barn under nämndens tillsyn. Barnavårdsmannen 
har under året förmedlat inbetalningar av underhallsbidrag med samman
lagt kr. 9.667: 06. 

Barnavå rdsnämndens ordförande samt kommunens redsorer ha grans
kat barnavårdsmannens anteckningar och räkenskaper. 

Antalet under året utom äktenskap födda barn är 17. I 16 fall 
har faderskapet kunnat fastställas genom frivillig överenskommelse och 
ett fall är föremål för domsto l s prövning. 

31 barn med [7 vårdare samt 19 husmödrar ha under aret nyttjat 
möjligheterna till fria resor. [6 stipendier från landstinget till husmöd
rar ha förmedlats. I kommuna la husmodersstipendier ha utgivits ~20 kr. 
till 13 husmödrar. 

Kumla i april 1948. 
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Nykterhetsnämnden. 

l yktcrhetsnämnden har under 1947 haft följande sammansättning: 

Folkskolläraren David Enemar, Bdnsta, ordförande, 
Lantbrukaren Frans Andersson, VaUersta, v. ordförande, 
Förrädsman Karl Karlström, S. Sanna, 
Skofabriksarbetaren Uno Carlsson, Hällabrottet. 
Lärarinnan ]enny Larsson, ]ärsjö. 

Ombud för länsnykterhetsnämnden har varit folkskolläraren Bror 
Lagerberg, Kumla. 

ämnden har under året hållit 7 sammanträden. Vid handläggningen 
av löpande ärenden har ordföranden stått i telefonförbindelse med 
nämndens övriga ledamöter. 

ämnden har under redogörelseåret behandlat 94 motboksärenden. 
Anmärkning i nykterhetshänseende förekom härvid i 3 fall. 

' ämnden har vidare a vgi\'it yttrande i 92 ärenden enligt motorfordons
förordningen. I nykterhetshänseende förekom härvid anmärkningj i 1 fall. 

18 personer ha varit föremål för namndens ingripande eller uppmärk
samhet, av dessa ha J I personer tilldelats varning för fylleriförseelse 
och 1 person ställd under övervakning. I 6 fall har ingen åtgärd (utom 
undersökning) vidtagits. 

ämnden har varit ansluten till Örebro läns nykterhetsnämnds
förening. 

Enligt nämndens uppfattning är nykterhetstillståndet ej tillfredsstäl
lande inom kommunen och i jämförelse med föregående ar något för
sämrat. Antalet yngre fyllerister under 25 år) har ater ökat. 

Kumla i februari 1948. 

DAVm E EMAR 
Ordf. 
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Hemh;ä/psnämnden. 

Hemhjälpsnämnden har bestått av följande ledamöter: 

Överlärare Josef Svensson, Hörsta , ordförande, 
Skofabriksförman Gustaf E. Steen, v. ordförande. 
Fru Karin Johansson, Brånsta, arbetsledarinna. 

För varje ledamot finnes personlig suppleant. 

Nämnden har haft ;4 sammanträden. 

ender aret ha två hemsystertjänster uppehållits. Syster Sara Rydin 
har beviljats tjänstledighet från 1 okt. för att sköta sin far, som iir 
sjuk. Som vikarie har från den 24 nov. anställts hemsystern Inger 
Martinsson. 

I-lemsystrarna ha biträtt vid 49 olika tillfällen under sammanlagt 379 
dagar. Därtill kommer II vaknätter. 

Avgifter ha debiterats i 16 fall med sammanlagt 196 kronor. 

nder året har genom beslut i riksdagen lönereglering genomförts 
för hemvardarinnorna. Denna lönereglering skulle träda i kraft i och 
med I juli 194-7, om kommunen utökade sitt eget bidrag till löner för 
si ta halvaret, eljest l januari 1948. KommunaHulImäktige beslöto, att 
löneregleringen för Kumla sockens del skulle räknas från l juli 1947. 

16 

Kumla den 3 mars 1948. 

JOSEF SVE SSO 
Ordf. 



Hölsovårdsn ömnden. 

11;i!so\'ard nämnden har under året haft följande sammansättning: 
Fabrikören Makus Johansson, Stene, ordförande, 
Förradsmalillen Karl Karlström, S. Sanna, v. ordförande, 
Lantbrukaren Ivar Karlsson, Vallersta, 
Stenarbetaren Evald Jonas on, Box 241, Hällabrottet, 
Fjärdingsmannen Sven Persson, Abytorp. 

~ämnden har haft 5 protokollförda sammanträden och därvid be
handlat 59 ärenden. 

Kommunalkamreraren ha' fungerat som nämndens sekreterarc. 

Vattentillgång och avlopp. 
Vattenförsörjningen, som i regel är ordnad genom grävda gårds

brunnar, råkade under den regnfattiga sommaren och hösten 1947 i ett 
bekymmersamt läge inom stora delar av kommunen. Sålunda måste vatten 
hiimtas betydande sträckor från naturliga källor eller från stadens vat
tell\·crk. Torkan bidrog även till att en mängd rörbrunnar anlades. Samt
liga prov från dessa brunnar ha utvisat, att vattnet 11ar varit av tillfreds
stallande beskaffenhet. 

Detaljplanering för vattenförsörjning och avlopp inom de tättbebyggda 
omradena ha fortskridit. En första etapp i Stene-Abytorp är ämnad 
p{lbörjas under maj-juni 1948. 

Be iktning av nya avloppsledningar har skett i 22 fall. 

Renhållning. 
\'ämnden har i 3 fall förbjudit fortsatt användning av lokala sop

tippar samt anvisat lämpligare platser. 
Tillstand att anordna vattenklosett har lämnats för 23 anläggningar. 
Företagna renhållningsinspektioner ha föranlett ett få tal anmärk

mngar. 
Under aret har vid olika tillfällen råttgiftsbeten för sammatilagt 

I A83 kr. utdelats till fastighetsägare samt utlagts vid speciella rått
härdar i kommunen. Utrotningskampanjerna ha givit goda resultat. 
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Bostäder och samling lOkaler. 

Bostadsin pektioners \'crksamhct har varit a\' ringa omfattning Il" 
grund av bristande tid. Endast .p inspektioner ha forctagits. I 22 fall 
har fastighets lägenhct - ägarcn erhällit anvisningar för \·i5s<l brist
fällighcters adljälpandc. I et l fall har förelaggande mast tillgripa, 
\'a rcf tcr ön ka t rcsul tat uppn, t ts. 

Bostad byggnads\'crksamhclcn har under arct varit li\ lig men ej 
l illnärmel evis lyckats rriinska den markanta bostadsbri"tcn. I lälso\ årds· 
nämnden har tillstyrkt 17 bo tadsforbättringsärcndcn hos cgnahemsnamn· 
den, som till arcts slut beviljat mcdel j '3 arcnden mcd ammanlagt 
10.850 kr. i forbättringsbidrag och 9.800 kr. i nybyggnadslån. 3 sökande 
ha atcrtagit sin ansökan, edn.n egnahemsnämnden förelagt dem cn be
tydligt utvidgad reparation. 

Kommunens skolor ha und r aret genomgått en noggrann inspektion. 
\ an id befunnits att a\·trädesanordningarna de~s i regel \'arit dåligt skötta. 
dels ej tillräckligt avskilda fr, n andra utrymmen. Skolstyrelsen har 
uppmärk ammats pa förhallandena och undanrojt de värsta bristerna. 
Tlälsovårdsnämnden halsar vidare med tillfredsställelse skol tyrelsens 
ansträngningar att fa uppfora en ny skola i 1\10 sby i stället för den 
nll\'mande, där ärskilt den gamla byggnaden måstc anses synnerligcn 
ohygienisk. 

Diverse. 

Behandling mot ohyra har utförts i J 6 rum. Bostadsdesinfektioner 
har utförts i 8 falL 

För övervakning av att givna föreskriftcr iakttagits vid beredning. 
förvaring och försäljning av födoämnen ha under årct verkställts 26 
inspektioner med e\'entuell efterkontroll. 

Missförhållanden. som föranlett anmälan till yrkesinspektör har obser
\ erats i ett fall. 

A v landstinget under aret upprättad station för skärmbildsundersok
ning i Kumla stad har besökts av 91 0,0 av kommunens invånare. 
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Barnförlamning epidemien gick ~arskilt hMt fram i J-::umla-bygden. 
I kommunen inträffade 5 fall, dock inget med dödlig utgång. 

Kumla i april 1948. 

MALC S JOHA SSO 
Ordf. 



Kristidsnömnden . 

. \ \'l'1l ullder ,\r 19~7 har kristidsnämnden fått bedri\'a sin verksamhet 
full ut träckning. Under h0sten diskuterades allvarligt frågan om upp· 

hä\'andc a\' köttransoneringen, men regeringen vagade ej annat ält att 
låta regleringen bestå och i stället betydligt skärpa kontrollen, för att 
hindra handel vid sidan av regleringen. Allt tyder sålunda på, att även 
under 1948 nämnden får full sysselsä ttning. 

Nämndens expedition förestås, som tidigare av hr Aug. Rehnberg 
och halles fortfarande öppen varje dag. 

Från expeditionen har bl. a. utlämnats 

932 st. förmalningskort, 
~78 st, slaktlicenser, 162 st. överlåtelselicenscr å levande djur, 

234.870 kg. kli, 
183.510 kg. kraftfoder, 
~ 1 .675 kg. hönsfoderblandning, 

128.200 kg. gödningsämnen. 
Svårigheterna att kunna erhålla tillräcklig arbetskraft för jordbrukets 

behov under skördetiden vållar mycket arbete och detta torde icke 
under innevarande år bliva lättare, 

Stora krav på leveranser av fodersäd har även detta år ställts av 
myndigheterna. Trots alla svårigheter vid foderskördens bärgning torde 
dock i allmänhet leveranserna kunna fullföljas. Kristidsnämndens arbete 
med skördeuppskattning och bedömning har avsevärt utökats genom 
den kontroll, som föreskrivits i och med införande av arealbidrag för 
brödsäd. 

Den vederbörande skogsägare ålagda huggningen av brännved har 
i stort sett uppfyllts. 

Aven om ut ikterna för dagen ej kunna betecknas som ljusa, torde 
man dock våga hoppas på betydande lättnader i ransoneringsbestämmel
serna till hösten, Må vi hoppas, att förhållandena bliva sådana, att pJa
nerna på en efterlängtad lättnad också må kunna förverkligas, 

Kumla i april 1948. 

JOHN H, JOHANSSON 
Ordf. 
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