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Kommunalnämnden 

Kommunalnämnden har under året haft följande sammansättning: 

Lantbrukare Bertil Olsson, Mårsta, ord förande, 
Förman Gustaf E. Steen, Stene, vice ordförande, 
Garageförman Karl Karlström, Södra Sanna, 
Murare John Johansson, Lilla l\lberg, 
Kontrollassistent Billy Lilja, Abytorp, 
Förman Ivan Ståhl, l\lvesta, 
Fru Eivor Wallin, Hällabrottet, 
Lantbrukare Gustav Larsson, Tälle, 
Lantbrukare Ingemar Larsson, Björka, 
Föreståndare Harry Gustafsson, Gränby, 
Lantbrukare Helge Carlsson, Södra Mossby. 

Nämnden har hållit 12 sammanträden och protOkollen omfattar 353 
paragrafer. Kommunalkamreraren har tjänstgjort som sekreterare. 

Fastighetsförvaltning 

Fastigheten Sanna Norra 5:1 bestående av ett äldre grustag samt en 
avstyckning av Kumla-Yxhults järnvägs järnvägsfastighet gränsande in
till kommunens bostadsfastigheter i Kumla by har inköpts för tillhopa 
8 000 kronor . Del av fastigheten Hjortsberga 1:7 (Lekebacken) har in
köpts för 4 200 kronor och överlämnats till Kungl. Vitterhets-, Historie
och Antikvitetsakademien. 

Fastigheten Sörby 3: 13 och 3: 16 har försålts till bostadsinnehavaren för 
9000 kronor. Fastigheterna Orsta 2:18 och 3:21 har sålts till ägare av 
angränsande mark för tillhopa 618 kronor. Brändåsens skola (Näiberg 7:1 
och 8:1) har försålts för 100000 kronor, Vesta skola (Vesta 3:4) för 
50000 kronor och Kumla kyrkskola (å Kumla 8:1) för 100000 kronor. 
Till stiftelsen Kumlahem har försålts tomten nr 2 i kvarteret Kapitälet 
för 5 800 kronor. 

Bostadshuset på fastigheten Orsta 2:18, 3:21 förstördes av brand den 
1 juni 1966 (brandförsäkringsvärde 10000 kronor). 

Centrumhuset i Sannahed, innehållande bibliotek, samlingslokaler, stu
dierum och pe~so.~~lbostäd;r inv:igdes den 31 augusti. Pensionärs~e~ on: 
8 lägenheter paboqades pa fastigheten Sannahed 19:77. SkolpaVIljong l 

Sannahed om 5 lärosalar med biutrymmen påbörjades under året och stod 
inflyttningsklar vid hsskiftet. Beslut om tilläggsanslag för restaurering a v 
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den gamla officersmässen i annahed (förutvarande skolan) fattades under 
~het, men arbetet hann inte p~börjas. 

I Hällabrottets affärscentrum har en kiosk förhyrts, vilken ~teruthyrts 
till en partiellt arbetsför. 

Förhandlingar med lärarna om tjänstebostadshyrorna har slutförts un
der ~ ret och resulterat i ökade hyresinkomster för kommunen. 

Skogsv~rd och avverkning har bedrivits i huvudsak i samma omfatt
ning som föreg~ende ~r. Kommunen har ing~tt som medlem i thebro läns 
skogsägareförening. 

Bostad s jörsör jning 

Under ~ret har följande bostadsl~neärenden behandlats: 

Tillstyrkta 
Avstyrkta 
Bordlagda 

ybyggnad Ombyggnad Förbättring Overtagande 

5 9 16 6 
O O O O 
O O O O 
5 9 16 6 

Uppsägning :a 

O 36 
O O 
O O 
O 36 

Under ~ret har ingen kommunal bostadssubvention utbetalats. 
A v lägenhetskvoten för statliga bostadsl~n har erh~lIits endast 8 lägen

heter, varjämte ytterligare 2 lägenheter byggts. 

Planerings- och anläggningsverksamhet 

Organisationen för den vidgade staden har varit den stOra arbetsupp
giften under ~ret, där huvuddelen av arbetet utförts av sammanläggnings
delegerades arbetsutskott. 

Den länge planerade sammanbindningsledningen för vatten och avlopp 
mellan Hällabrottet och Kumla by kunde under ~ret byggas medan sta
dens del av ledningarna ännu icke kommit till st~nd . 

Genom tillmötesg~ende a v länsingenjören för vatten och avlopp har 
statsbidrag för en rad Va-projekt kunnat utanordnas under ~ret, vilket 
ocks~ haft avgörande betydelse för kommunens likviditet. 

Utredningen om Kumla-Hallsbergsregionens vattenförsörjning har 
~terupptagits under ~ret. 

Utbyggnaden av gatu- och vägbelysningen har fortsatt under ~ret . 
Ytterligare gator i Hällabronet, AbytOrp och Sannahed har asfalterats 

under ~ret och har dessförinnan försetts med dagvattenledningar. 
Arbetet med idrottsplatsen i Sannahed har till större delen slutförtS 

under ~ret och omfattar bland annat, dränering, fotbollsplan och omkläd
ningspaviljong, varjämte vissa förbättringar p~ motorbanan gjorts. Hälla
brottets idrottSplats in vigdes den 6 augusti 1966. Ishockeybanan har där
jämte försetts med sarg varför anläggningen kan betraktas som helt färdig. 

Kommunalkontoret 

Kontorsbiträdet Kerstin Larsson erhöll den 1 januari 1966 tjänsten som 
kassörska och efterträddes samma dag p~ kontorsbiträdestjänsten av Ann
Christin Karlsson. 
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Praktikant har under året ej varit anlitad. 
Kommunalkamreraren har deltagit i kurs för kommunalkamrerare på 

Kommunskolan i Sigtuna 15-17 juni, kamrersassistenten i kurs för kam
rersassistenter på Kommunskolan 28/ 11-3/ 12, biträdande kommunal
ingenjören i kurs för kommunalingenjörer på Kommunskolan 2-7 maj 
och i en kurs om gatll- och vägbelysning ur trafikteknisk synpunkt 13-14 
april i Malmö. 

Övrig förvaltning 

Beträffande brandväsendet kan nämnas att ny sotningstaxa antagits 
att gälla fr. o. m. den l oktober 1966. Skorstensfejare Robert Backlund, 
som i mer än 20 år sotat i Hällabrottets distrikt, avsade sig detta vid å rets 
utg~ng, varför hela kommunen härefter tillhör samma distrikt. 

Bland anslag kan antecknas att bidrag utgått till 25 studiecirklar och 20 
fritidsgrupper med tillhopa 12292 kronor. 

Bidrag till iståndsättning har utgått till följande vägsamfälligheter: 
Oja-Eneby 797 kronor, Götabro-Ostra Oja 10887 kronor, Mossby
Lanna 19 321 kronor, Sten kulla 1 082 kronor, Berga-Skyberga-Hi
dingsta 2 975 kronor, Berga-Misteräng-Hidingsta 30 000 kronor, Eke
by 17 473 kronor. Till vägsamfälligheternas underhåll har utgått sam
manlagt 20643 kronor samt extra bidrag till snöröjning 11 608 kronor. 

]ärsjö bordtennisklubb har fått 400 kronor. Folkpensionärsföreningen 
192 kronor till stipendier samt Kumla hembygdsförening 700 kronor. 

A v remissyttranden märkes betänkande om Markfrågan, drosktaxa för 
länet, ändrad blockindelning samt ändring av vissa busstllrlistor. 

l övrigt kan nämnas att kommuninstruktör varit anställd 24/5-24/ 8, 
att valskjutsar anordnades vid kommunalvalet, samt att studieresor an
ordnats för kommunalkontorets personal och kommunalnämndens leda
möter . 

Den 27 december inbjöd kommunen till "gravöl". Over hundra för
troendemän och tjänstemän samlades i Folkets hus tillsammans med repre
sentanter för länsmrndigheterna och staden m. fl. Till festen hade kom
munalkamrera ren pa nämndens uppdrag författat en skrift "Kumla lands
kommun 1942-1966", vilken överlämnades till de närvarande gästerna. 

Med denna sista berättelse har l umla landskommun härmed slutfört 
sitt arbete efter att ha varit i verksamhet sedan 1941. 

Kumla i maj 1967. 

BertiL Olsson 
Ordförande 

/ Tage Tapper 
Sekreterare 
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Hälsovårdsnämnden 

Hälsovårdsnämnden har under år 1966 haft följande sammansättning: 

Vaktmästare ven Gustafsson, Hällabrottet, ordförande, 
Föreståndare Eje Andersson, Stora Alberg, vice ordförande, 
Lantbrukare Elis Eriksson, Skyberga, 
Fru Evy Forsberg, Abytorp, 
Lantbrukare Paul Eriksson, Ekeby. 

Provinsialläkare Börge Andersen har deltagit aktivt i nämndens arbete. 
Som nämndens sekreterare har kommunalkamreraren fungerat. 
Tillsynsman för kommunala arbetarskyddet har varit Eje Andersson 

och tillsynsman för djurskyddet Elis Eriksson. 
Nämnden har under året hållit 3 sammanträden och protokollen har 

omfattat 47 paragrafer. 

Vatten och avLopp 

Utbyggnaden av kommunens olika vatten- och avloppsnät har fortgått 
under året. Omfattningen framgår av nedanstående tabell. 

Antalet fastigheter Antalet hush1ll Ovriga 
Anläggning I/ I -66 Okning 31/12 -66 l / I -66 Okning 31 / 12 -66 lokaler 

Hällabrottet 130 
Abytorp 101 
Sannahed .... 66 
Kumla by . ... 9 
N:a Mossby.. 12 
Alvesta ...... 33 

47 
5 
4 

210 
106 

70 
9 

12 

149 
117 

70 
10 
16 
34 

40 
5 

16 

223 18 
122 6 

86 8 
10 2 
16 

--~----~~--~~--~~----~----~~--~~ 
Summa 351 56 61 

~.) 

407 396 

::.) ::.) 

457 34 

.. ) Har tillförtS Hällabrottet. 

Utredning om Kumla-Hallsbergsregionens vattenförsörjning har åter
upptagits under året. 

Renhållning 

Ordnad soptömning med papperssäckar förekommer inom Hällabrottet, 
Abytorp, Sannahed och Kumla by. Renhållningen har ombesörjts av en
treprenör. 
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Antal abonnenter är i 

Hällabrottet ........ . ..... . ........... 288 
Abytorp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 151 
Sannahed och Södra Sanna. . . . . . . . . . . . . . 100 
Kumla by ............................ 22 

Erfarenheten av denna renh~llning är god, och ytterligare utvidgning 
är önskvärd. 

Gemensam soptipp för Kumla-Hallsbergsregionen är belägen vid Halls
bergs tegelbruk (inom Kumla landskommun) . 

Bostäder 

I två fall har bostäder besiktigats och ingripande skett mot en fastig
hetsägare. 

Nytillkomna och ombyggda bostäder - i praktiskt taget alla fall med 
hjälp av statliga l~n - är genomgående av god kvalitet. Annu återstår 
dock mycket att göra, och de kommunala åtgärderna - byggande av 
ledningar och uppl~tande av tomtområden samt r~d och hjälp vid verk
samheten - är en god hjälp till åstadkommande aven bättre bostads
standard. Beklagligtvis gör en knapp bostadskvot - 8 lägenheter under 
1966 - att utvecklingen går för I~ngsamt på detta område. 

Butiker 

Uppmärksamhet har under året ägnats kommunens kiosker och butiker. 
Resultatet synes vara gott men vissa åtgärder måste vidtagas innan allt 
är tillfredsställande. En ny kiosk har inrättats under året. 

Fem affärer säljer mjölk och har varit underkastade särskild kontroll, 
som ej föranlett någon anmärkning. Inom kommunen finnes tre snabb
köpsbutiker av modernt snitt. 

Distributionen är ett viktigt led i livsmedelshanteringen och det ligger 
stOr vikt vid att de födoämnen, som allmänheten tillhandahålles, försäljes 
på ett ur hygienisk synpunkt betryggande sätt . 

Övriga ärenden 

Under 1966 företogs en allmän råttsanering inom hela kommunen genom 
entreprenörs försorg. Avtal har träffats om att entreprenören skall åtaga 
sig hela saneringen. Glädjande nog har intresset för råttbekämpning ökat 
bland de enskilda fastighetsägarna. 

Sex ärenden om flyttning av lik har tillstyrkts. 
Olägenheterna från ortens industrier har ägnats sedvanlig uppmärksam

het. Genom att oljeframställningen vid Kvarntorp avvecklats har olägen
heterna därifrån minskats. 

Skyddskoppympning mot smittkoppor och vaccinering mot polio har 
ägt rum under ~ret. Genom nämndens medverkan har ett antal tidigare 
ej ympade personer vaccinerats. 
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ämnden vill till sist framhålla det värdefulla bistånd som erhållits 
genom länshälsovårdskonsulenten . Genom denne har även nämnder utan 
specialutbildad personal kunnat få råd och anvisningar. A. ven med tjänste
läkarna är samarbetet utmärkt. 

Kumla i april 1967. 
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Sven Gus tafsson 
Ordförande 

/ Tage Tapper 
Sekreterare 



Skolstyrelsen 

Skolstyrelsens sammansättning har under llr 1966 vari t följande: 

Skofabriksförman Gustaf E. Steen, Stene, ordförande, 
Lantbrukare Börje Pettersson, Vreta, vice ordförande, 
Lantbrukare Bernt Pettersson, Lanna, 
Lantbrukare Thore Oscarsson, Byrsta, 
Murare John Johansson, Lilla Klberg, 
Fru Margit Johansson, Hällabrottet, 
Charkuterist Sven Sääw, Folketorp, 
Förestllndare Harry Gustafsson, Gränby, 
Metallarbetare Einar Eriksson, Sannahed. 

Skolstyrelsens särskilda avdelning: 

Gustaf E. Steen, ordförande, John Johansson, Harry Gustafsson, Thore 
Oscarsson . 

LärarHrens fackrepresentanter: Åke Skoghäll, Mossby, och Aina Er
landsson, Mossby. 

Rektor tillika skolchef Sigvard Zettervall. 

Rektor har varit skolstyrelsens och särskilda avdelningens sekreterare. 

H em- och skolaföreningar: 

Under läsllret 1965/66 har följande tre Hem- och skolaföreningar 
verkat: 

Föreningen Hem och skola, Åbytorp; 
Ordförande: kontrollassistent Billy Lilja, Åbytorp, 

Hardemo Hem- och skolaförening: 
Ordförande: Börje Pettersson, Vreta, 

Ostsidans Hem- och skolaförening: 
Ordförande : grovarbetare Klas Andersson, Hällabrottet. 

Vid samtliga skolor har klassträffar anordnats. 

Pll skolexpeditionen har fru Ulla Svensson tjänstgjort som kanslibiträde. 
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Skolornas allmänna anordning 

Under läsåret 1965/66 har följande klasstyper förekommit: 
Grundskolan. 

Lågstadiet 
Klasstyp a 8 klasser 

" 
b 3 

" 
Folkskolan. 
Klasstyp A 

" B1hj 
2 klasser 
1 

" 

Mellanstadiet 
Klasstyp A 6 klasser 

" 
Bl 5 

" 
" 

B2hj 1 
" 

Fördelning av elever på de olika skolorna har skett på samma sätt som 
föregående år. Skolskjutsar har varit anordnade till Mossby, Kumla kyrk
skola, Vesta, Brånsta och Sannahed för 101 elever, till Hardemo kyrk
skola och Brändåsens skola för 26 elever, till Stene skola och Kumla kyrk
skola för 89 elever och till Hallsberg för 7 elever. 

Kostnaderna för egentliga skolskjutsar har under läsåret 1965/ 66 utgjort 
kronor 102 916 :37 och för självskjutsar kronor 80:80. 

Lärjungarna 

Antal inom kommunen undervisade elever under läsåret 1965/ 66: 
tillhörande kommunen ... ...... ...... . ............... . 

" 
annan kon1mun .. .. ................ . ...... . 

441 
9 

Summa 450 

Ovriga elever i skolåldern: 
Undervisade i annan kommun .. ..... .................. . 

" i högre läroanstalter ....................... . 
" i övriga skolor, anstalter och i hemmet .. ..... . 

Under vårterminen inskrivna . . .................... . ...... . 

Lärjungarnas fördelning på skolor och klasstyper läsåret 1965/ 66. 

45 
97 

7 
63 

Skola Klassryp Antal elever 

Mossby .............................. Aa 88 
Ves ta ............... . ............. . . . A 26 
Kumla kyrkskola ................... . . . AB1hjB2hj 43 
Brånsta .............................. B 1 b 20 
Sannahed ............................ BIa 73 
Stene ................................ Aa 137 
Hardemo kyrkskola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B1b 36 
Brändåsen ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B 1 b 27 

Summa 450 

Lärarpersonalen 

Den 1 juli 1966 indrogs en ordinarie folkskollärartjänst vid Stene skola. 
Vid samma tidpunkt anställdes ordinarie folkskollärarna David Berglund 
och Joel Rulander samt ordinarie småskolläraren Maggie Thuresson i 
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Kumla stad och io folkskolläraren Leif Pettersson i Orebro. Småskol
läraren Marianne Pettersson förflyttades från Brånsta till Mossby skola. 
lo folkskolläraren Alf Pettersson anställdes vid Sannaheds skola och io 
småskolläraren Kerstin Brolin vid Brändåsens skola. 

Antalet anställda lärare läsåret 1965/66: 
Ordinarie Icke ordinarie Timlärare Tillf. lärare 

he ve he ve he ve he ve 

Lågstadiet .......... 7 7 6 7 10 13 
Mellanst. och folksk. .. 8 8 9 9 6 6 4 14 
Tjänstlediga ........ 4 5 

Socialpedagogiska anordningar 

Skolläkare har varit provinsialläkaren Christian Fenger, Hällabrottet, 
och efter hans avflyttning från orten provinsialläkaren Börge Andersen. 
Distriktsköterskorna har tjänstgjort som skolsköterskor. Genom lands
tingets försorg har årskurserna 1 och 7 samt specialklasserna hörselunder
sökts. Skoltandvården har ombesörjts av landstingets polikliniker i Kumla 
och Hallsberg. Eleverna i de högre årskurserna och elever tillhörande 
klass 1 och 2 i realskolan har behandlats av privatpraktiserande tand
läkare på kommunens bekostnad. Kostnaderna för privat tandvård till 
80 elever utgjorde kronor 9400:-, vartill landstingsbidrag rekvirerats 
med 1 600 kronor. 

Eleverna har erhållit bad i Kumla varmbadhus med i regel ett bad per 
elev och månad . Simundervisning har anordnats gemensamt med Kumla 
stad vid Djupadalsbadet för 126 elever. I kommunens egen regi har sim
skola varit anordnad i Hällabrottet för 90 elever och vid Tripphultsjön 
för 40 elever. 

Kommunen har bekostat skjutsar till simskolorna. 
Skolsparverksamhet har regelbundet bedrivits i samarbete med Kumla 

och Orebro sparbanker, den senare för Hardemo-delen. 
Tablå över sparverksamheten 1965/66: 

Antal Antal Antal Sparat 

klasser Skola elever sparare belopp 

2 Brånsta .................... 21 18 915:73 
3 Kumla kyrkskola ............ 48 28 1 562:05 
5 Mossby .................... 92 70 4977:97 
4 Sannahed .................. 71 26 459:85 
7 Stene ...................... 129 108 4744:92 
1 Vesta ...................... 26 15 547:35 

387 265 13 207:87 
Kollektiv olycksfallsförsäkring har av kommunen tecknats för samtliga 

elever i grundskolan och folkskolan. Bespisning har förekommit i samtliga 
skolor, och Kumla stad har levererat måltiderna. 

Fastigheter, inventarier och materiel 

Statsbidrag har under läsåret beviljats till gymnastik- och bespisnings
lokal samt till ombyggnad av gamla skolan iStene. 
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Uppförandet aven ny Aa-skola i Hällabrottet har påbörjats. Brånsta 
och Vetsa skolor indrogs den 1 juli 1966, och materielen såldes på auktion 
eller överfördes till Mossby skola. 

r nventarie- och materieluppsättningen har under läsåret kompletterats 
med episkop till Sannahed och Hardemo, filmprojektor till Hardemo, 
grammofonförstärkare och bildbandsprojektor till Sannahed, kopierings
apparat till expeditionen och symaskin till Brändåsen. A V-utrustning och 
mörkläggningsanordningar till paviljongbyggnaden i Stene har komplet
terats. Klassbiblioteken har utökats, och konstverk har inköpts till sko
lorna. 

Särskilda undervisningsanordningar 

Skolbibliotekets verksamhet framgår av särskild redogörelse. 

Musikundervisning har under läsåret förekommit enligt nedanstående: 

Skola 

Mossby ............... ..... ......... . 
Brånsta ........... ... ............... . 
Sannahed ........................... . 
Stene ............................... . 
Hardemo ........................... . 
Brändåsen ........................... . 

Antal undervisade i 
blockflöjt orgel och piano 
ht vt ht Vl 

11 6 
3 3 
6 6 

7 9 28 29 
6 6 4 5 

10 11 

Filmundervisning har skett med filmer från filmarkivet i Kumla stad. 
Kommunen har varit ansluten till Orebro läns AV-central. Trafikunder
visning har bedrivits av klasslärarna, och polisen har hållit trafiklektioner 
i samtliga klasser. Skolpoliser har utbildats i Mossby, Sannahed, Stene och 
Hardemo. 

Studiedagar 

Under läsåret 1965/66 uttogs 5 studiedagar. Den 23/8 var planerings
dag, och den 24/8 företogs en inventering av fornminnen i kommunen 
med folkskolläraren Ivar Björklund som färdledare och föredragshållare. 
Föreståndaren för AV-centralen Henry Gustafsson demonstrerade AV
hjälpmedel och ledde grupparbete den 4/ 10. Den 10/12 företogs en stu
dieresa till Annaboda. Arkitekt Kessler informerade om friluftsgården. 
Den 15/2 föreläste docent Stig Lindholm över ämnet: Metodiska syn
punkter på undervisningen i kristendomskunskap. 
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Kumla den 4 november 1966. 

Gustaf E. Steen 
Ordförande 

/ Sigvard Zettervall 
Sekreterare 



Utdrag ur skolbibliotekets verksamhet 196)-1966. 

1. Biblioteket har omfattat 26 läraravdelningar fördelade p& 8 skolor. 

2. Bokbesdlond 
Vid årets början .... .. ............................. . 
Inköp under &ret ... .............................. . 
Avskrivna ....................................... . 

3. Antal boklån 
Facklitteratur 
Skönlitteratur 

4. Antal barn som lånat 

Vid årets slut 

Summa lån 

10957 
911 

1 155 
10713 

961 
11 440 
12201 

423 

5. Lån per barn i medeltal .............................. 19 

Abytorp den 5 november 1966. 

Bernhard Jarnulf 
Skolbibliotekarie 
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Socialnämnden 

Socialnämnden har under å ret haft följande sammansättning: 

Förman Karl Karlström, Södra Sanna, ordförande, 
Fru Gun Larsson, Äbytorp, vice ordförande, 
Fru Hildur Berger, Hjortsberga, 
Förman Gustaf E. teen, Stene, 
Banarbetare Paul Aronsson, Orn1esta, 
Föreståndare Harry Gustavsson, Gränby, 
Lantbrukare Arne Larsson, Sannahed, 
Fru Maj Nilsson, Glippsta, 
Lantbrukare Sven Larsson, Julsta. 

Nämnden har under året haft 11 protokollförda sammanträden med 
270 paragrafer. Såsom sekreterare har socialassistenten på kommunal
kontoret tjänstgjort. 

Alderdomshemmet 

Delegerade för ålderdomshemmet har varit Karl Karlström, Gun Lars
son och Hildur Berger. 

Antal platser 1/1-31/7 1966 ....................... . 
Antal platser 1/8-31 /12 1966 ....................... . 
Antal vårdtagare 31 / 12 1966 ....................... . 
Antal vårddagar ... .... ........................ .. .. . 
Självkostnad per dag ............................... . 

50 
52 
52 

16411 
42:77 

Bruttokostnad ...................................... 706016 :79 
Intäkter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 307 116 :49 

Aldringsvård 

Delegerade för löpande ärenden inom åldringsvården har varit Karl 
Karlström, Gun Larsson och Hildur Berger. 

Under året har 61 åldringar fått hjälp inom åldringsvården. Antalet 
sysselsatta åldringsvårdare har varit 30. Löner till åldringsvårdare har 
utgått med 46 787 :22 kronor. Vårdtagare har inbetalt ersättning för vår
dare med 8054:82 kronor. Statsbidrag har utgått med 9574:11 kronor. 
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Socialhjälp i övrigt 

Socialhjälp i övrigt har utgått med 128988:99 kronor utgörande dels 
kontant understöd och dels in natura. Dessutom ingår vårdkostnader på 
sjukvårdsanstalter, samt ersättningar för läkarvård, medicin och tand
vård i beloppet. 

Understödstagare har återbetalt 1 650 kronor. Andra kommuner har 
ersatt 250 kronor. 

Övrig förvaltning 

Antal socialhjälpsmål uppgår till 10. Av dessa har 2 riktats mot andra 
kommuner. 

Kumla i mars 1967. 

Karl Karlström 
Ordförande 

/ T orsten H a"delid 
Sekretera re 
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Barnavårdsnämnden 

Barnavhdsnämnden har under året haft följande sammansättning: 

Kontorist Harry Pettersson, Hällabrottet, ordförande, 
Lantbrukare Bertil Olsson, Hidingsta, v. ordförande, 
Fru Mary Persson, Stene, 
F ru Ellen Nilsson, Sickelsta, 
Fru Ingegerd Karlsson, Oja, 
Fru Eivor Wallin, Hällabrottet, 
Fru Anna-Lisa Karasiak, Södra Sanna. 

Dessutom har provinsialläkaren Börge Anderssen, Hällabrottet, enligt 
barnavårdslagens 10:e § kallats till nämndens sammanträden. 

Under året har nämnden haft 9 sammanträden med 152 paragrafer. 
Socialassistenten på kommunalkontoret har varit nämndens sekreterare. 
Fosterbarnsinspektionen har omhänderhafts av fruarna Mary Persson, 
Ingegerd Karlsson och Eivor Wallin. 

Åtgärder enligt barnav&rdsLagen: 
Omhändertagna Fosterhem 

Vid årets början .............. . ........... 12 11 
Tillkomna ................................ 2 2 
Avgångna ......................... . ...... 5 2 
Vid årets slut. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 11 

Under året har utdelats varning till 13 barn och deras föräldrar har 
erhållit förmaning. Overvakning har varit ordnad för 2 barn. 

Barnav&l'dsmannaskap o. d. 

Assistenten har tjänstgjort som barnavårdsman och förmedlat under
hållsbidrag till ett sammanlagt belopp av kronor 44451 :75. 

Antal barnavårdsmannaskap: 
iä uä s:a 

Vid årets början ............................. . 36 56 92 
Tillkomna ................................. . 5 20 25 
Avgångna ................................. . 
Vid årets slut ............................... . 

10 27 37 
31 49 80 

Under året har såsom bidragsförskott utbetalats 57114 kronor. An-
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talet bidragsmottagare uppgick till 38 och antalet barn för vilka bidrags
förskott utg~tt till 47. Under året har ersättningsskyldiga inbetalat 
30329:85 kronor. 

Fria resor 

Semesterresor har under året beviljats i enlighet med nedanstående upp
ställning: 

Husmödrar: 
Enskild semestervistelse ....... ...... ............ .... ..... 5 
SemesterhelTI ............................. ..... . ..... . ... 5 

Social hemhjälp 

Hemhjälpsdelegationen har under året bestått av ordföranden Harry 
Pettersson, samt ledamöterna fru Mary Persson, och fru Ellen Nilsson, 
med socialassistenten som föredragande. Delegationen har hållit 4 sam
manträden. 

Följande hemvårdarinnor har varit anställda under året: fröken Hilma 
Andersson, Sannahed, fröken Rut Andersson, Hällabrottet, och fröken 
Ingegerd Eriksson, Kumla. Extra arbetskraft har anlitats när behov före
legat. 

Hemhjälp har under år _t lämnats under sammanlagt 851 dagar. Ersätt
ning från enskilda för hemhjälp har inbetalats med 7 187 kronor och i 
statsbidrag har erhållits 14 974 :89 kronor. 

Kommunens nettokostnad för verksamheten utgjorde 42438:11 kronor. 
Kommunens nettokostnad för verksamheten per arbetsdag åren 1956-
1966 framgår av nedanstående sammanställning. 

1956 .. .. . .. .. . ... . .. 29:32 1962 ............... . 
1957 ... . . . . . . . . . . . .. 31 :71 1963 ............... . 
1958 .... .. .......... 36:88 1964 ............... . 
1959 ....... .... ..... 32:70 1965 ............... . 
1960 . . . . . . . . . . . . . . .. 33 :64 1966 ............... . 
1961 . . . . . . . . . . . . . . .. 37:82 

Arbetsledningen har ombesörjts av fru Mary Persson, Abytorp. 

Förebyggande verksamhet 

45:03 
49:28 
56:58 
48:40 
49:87 

Under året har fortlöpande kontakt med kommunens ungdomsföre
ningar pågått. Nämnden har biträtt vid uttagning av barn till sommar
koloni . 

Kumla i februari 1967. 

H arry Pettersson 
Ordförande 

/ Torsten H ardelid 
Sekreterare 
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Nykterhetsnämnden 

Nykterhetsnämnden har under året haft följande sammansättning: 

Kronoassistent Johan Larsson, Rösavi, ordförande, 
Fru Maj Johansson, annahed, vice ordförande, 
Förman Sven HammarIund, Hällabrottet 
Fröken Märta Axelsson, Vissberga 
Trafikbiträdet Gustav Andersson, Byrsta 
Lantbrukare Helge Carlsson, Mossby, 
Lantbrukare Bengt Halldin, Näiberg. 

Nämnden har haft 6 sammanträden med 74 paragrafer. Socialassistenten 
på kommunalkontoret har tjänstgjort som sekreterare. 

Åtgärder enLigt lagen om nykterhetsvClrd 
Antal undersökningar ................................. . 
Endast undersökning . ....... . .................... . .... . . 
Hjälpåtgärder .. ....................................... . 
Därav personer under 25 år ............................. . 
Strängare åtgärder .................. . .................. . 
Sjukhusvård ......................................... . 
Ekonomisk hjälp ..................................... . 
A vstängning från inköpsrätt ............................. . 
Overvakning ......................................... . 
Anstaltsvård ......................................... . 

Åtgärder enLigt vägtrafikförordningen och vägtrafikkungöreLsen: 
Yttrande om lämplighetsintyg .......... . ................ . 
Därav avstyrkta ...... . ...... . . . ..................... . 
Yttrande till länsstyrelsen om anmärkning mot körkortsinne-

havare ............................................. . 
Förordat återkallelse ....................... . ........... . 

Övrig verksamhet: 

13 
5 
8 
5 
O 
1 
1 
2 
1 
O 

142 
8 

6 
4 

ämnden har låtit utdela broschyrer i nykterhetsfrågor till samtliga 
personer som varit föremål för nämndens verksamhet. 

Kumla i januari 1967. 
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Johan Larsson 
Ordförande 

/ Torsten HardeLid 
Sekreterare 



Styrelse 

Verksamhetsberättelse för 
Stiftelsen Kumlahem år 1966 

Kommunalnämnden i Kumla landskommun har utgjOrt stiftelsens sty
relse. 

Fastigheter 

Stiftelsen har påbörjat byggande av pensionärshem i Sannahed om 8 
lägenheter under året. Tomten Kapitälet nr 2 har inköpts till planerat 
pensionärshem Hällabrottet. 

Gnmdfond 

Stiftelsens grundfond uppgår till 15 000 kronor. 

Ekonomi 

Den ekonomiska ställningen framgår av bifogade avskrifter av Vinst 
och förlust konto samt balanskontot ur stiftelsens räkenskaper. 

Kumla den 18 maj 1967. 

Bertil Olsson 
Ordförande 

/ Tage Tapper 
Sekreterare 
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