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 Utdragsbestyrkande 
 

  
Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet,  
 torsdagen den 8 mars 2001 klockan 17.00 – 19.10 
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Kommunstyrelsen  2001-03-08 

  

 Ks §  18   
 

Val av justerare  

 Dan-Åke Moberg (s) föreslår Torbjörn Ahlin (c) till att justera dagens 
protokoll. Mårten Franzson (v) föreslår Per Holm (kd). 
 
Kommunstyrelsen utser Torbjörn Ahlin till justerare.  
_____  
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Kommunstyrelsen  2001-03-08 

  

 Ks §  19   
 

Information om pågående projekt inom äldreomsorgen 

Ärendebeskrivning Vid sammanträdet ges information om pågående projekt inom 
äldreomsorgen, brukarinflytande, uppsökande verksamhet och 
anhörigprojekt.  
 
Information ges av Nils Granath, Lilian Edström, Marianne Lund, 
Gunilla Rydén, Helena Larserö, Anna-Karin Fahlander och Elisabeth 
Davidsson. 
_____  
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Kommunstyrelsen 2001-03-08 

  

 Ks §  20   
 

Anmälan av arbetsutskottets protokoll 

Ärendebeskrivning Anmäles beslut genom protokoll från kommunstyrelsens 
arbetsutskott den 2, 12 och 27 februari 2001. 
_____ 
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Kommunstyrelsen  2001-03-08 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2001-02-27 
  
        

 Ks § 21 

 Au §  64 Dnr 336/2000.022 

 
Elisabeth Berglunds motion angående resepolicy för Kumla 
kommun 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade den 20 november 2000, § 96, att till 
kommunstyrelsen för beredning överlämna en motion av Elisabeth 
Berglund. 

I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta 

att Kumla kommun strävar efter att gynna hotell utan pornografi-TV 
eller motsvarande, både för förtroendevaldas och tjänstemäns resor, 
samt 

att denna bestämmelse införs i Kumla kommuns resepolicy snarast 
möjligt. 

Arbetsutskottet beslutade den 5 december 2000, § 365  

att uppdra åt kommunledningskontoret att senast den 15 februari 
2001 avge förslag till yttrande. 

Utredare Torild Hilmersson har utarbetat förslag till yttrande. 
Arbetsutskottets förslag Kumla kommun skall sträva efter att gynna hotell utan pornografi-TV 

eller motsvarande både för förtroendevaldas och tjänstemäns resor. 

Motionen är därmed besvarad. 
Kommunstyrelsen  
Förslag Mårten Franzson (v) föreslår kommunstyrelsen avge följande besluts-

förslag till kommunfullmäktige. 

För att nå trovärdighet i det jämställdhetsarbete som pågår lokalt i 
Kumla kommun är det viktigt att kunna visa att kommunen föregår 
med gott exempel på så sätt att man medvetet och aktivt styr sina in-
köp av exempelvis hotelltjänster så att hotell utan pornografi-TV 
gynnas. 

Personalavdelningen får i uppdrag , att i samarbete med inköpsan-
svariga på de olika förvaltningarna utarbeta riktlinjer och rutiner för 
hur ett sådant policydokument skulle kunna se ut så att det harmoni-
serar med motionens anda. 

                forts. 
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Kommunstyrelsen 2001-03-08 
  
 Ks § 21, forts 
  
 Resepolicyn förs in på lämpliga ställen med mening att bli ett 

verksamt instrument i Kumla kommuns jämställdhetssträvande. 

En utvärdering görs och presenteras fullmäktige på sista samman-
trädet juni 2002. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottets förslag. 

Kumla kommun skall sträva efter att gynna hotell utan pornografi-TV 
eller motsvarande både för förtroendevaldas och tjänstemäns resor. 

Motionen är därmed besvarad.  
Reservation Mårten Franzson (v) och Margareta Hultman-Brikell (v) reserverar 

sig till förmån för Franzsons förslag. 
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Kommunstyrelsen 2001-03-08 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2001-02-13 

  

        

 Ks § 22 

 Au §  54 Dnr 26/2001.050 
 

Policy och riktlinjer för miljöanpassad upphandling i Örebro län 

Ärendebeskrivning Kommunförbundet  Örebro län har utarbetat policy och riktlinjer för 
miljöanpassad upphandling i Örebro län och rekommenderat länets 
kommuner att anta och tillämpa dem. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar policy och riktlinjer för miljöanpassad 
upphandling i Örebro län. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
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Kommunstyrelsen  2001-03-08 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2001-02-27 

  

        

 Ks § 23 

 Au §  73 Dnr 352/2000.011 
 

Plan- och byggprogram 2001-2003 

Ärendebeskrivning Plan- och byggprogrammet upprättas årligen och beskriver de när-
maste tre årens planerings- och exploateringsverksamhet. 

Förslag till nytt plan- och byggprogram för 2001-2003 har upprättats. 

Arbetsutskottet beslutade den 5 december 2000, § 356, att skicka 
programmet till berörda för yttrande. 

Från och med den 1 januari 2001 gäller lagen (2000:1383) om kom-
munernas bostadsförsörjningsansvar. Plan- och byggprogrammet som 
kommunen upprättat under flera år kan samtidigt utgöra den plan för 
bostadsförsörjningen som lagen kräver. Denna skall enligt nämnda 
lag antas av kommunfullmäktige. 

Arbetsutskottets förslag Förslaget till plan- och byggprogram kompletteras med möjligt läge 
för ”ekoby” och med rondell vid Västra Drottninggatan – 
länsväg 529. 

Kommunfullmäktige antar plan- och byggprogram 2001 – 2003. 
Förslag Per Holm (kd) föreslår att ekobyn placeras i Ekeby. 
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 

 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum  
  
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 

9 

 
       

Kommunstyrelsen  2001-03-08 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2001-02-27 
  

        
 Ks § 24 

 Au §  65 Dnr 42/2001.042 
 

Ombudgetering av investeringar från år 2000 till budget år 2001 

Ärendebeskrivning Efter genomgång med företrädare för facknämnderna den 8 februari 
2001 föreslår ekonomichefen i en skrivelse att ombudgetering av 
investeringar från 2000 till 2001 års budget sker enligt bilagda för-
teckning med sammanlagt 15 940 000 kronor på utgiftssidan och 
325 000 kronor på inkomstsidan dvs en sammanlagd nettoutgift om 
15 615 000 kronor. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
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Kommunstyrelsen  2001-03-08 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2001-02-27 
  

        

 Ks  25 
 Au §  66 Dnr 43/2001.042 

 
Överföring av budgetavvikelser i bokslut för år 2000 till budget 
för år 2001 

Ärendebeskrivning Efter genomgång med företrädare för facknämnderna den 8 februari 
2001 föreslår ekonomichef Ronny Salomonsson i en skrivelse att 
netto 1 250 000 kronor av 2000 års budgetavvikelser överföres till 
2001 års budget i enlighet med bifogade förteckning. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
Kommunstyrelsen  
Förslag Per Holm (kd) föreslår att nämndernas negativa resultat inte förs 

över. Mårten Franzson (v) tillstyrker Holms förslag. 

Göran Arveståhl (m), Annica Eriksson (s) och Torbjörn Ahlin (c) 
yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
Reservation Mårten Franzson (v) och Margareta Hultman-Brikell (v) reserverar 

sig till förmån för Franzsons förslag. 
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Kommunstyrelsen 2001-03-08 
  

 Ks § 26 Dnr 96/2001.041 
 

Nämndernas månadsrapport till kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade den 25 april 2000, § 42, att alla 
nämnder/förvaltningar skall lämna skriftlig rapport till varje kom-
munstyrelsesammanträde om hur utfallet på drift- och investerings-
budgeten beräknas bli för aktuellt kalenderår. 

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

Kommunstyrelsens beslut Förvaltningarna uppmanas att ge en fylligare kommentar till månads-
rapporten 
_____  

  
Expediering Kommunens förvaltningar 
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Kommunstyrelsen 2001-03-08 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2001-02-13 

  

        

 Ks § 27 

 Au §  58 Dnr 38/2001.041 
 

Budgetanvisningar för budget 2002 och flerårsbudget 2003-2004 

Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har utarbetat förslag till budgetanvisningar 
för budgetåret 2002 och flerårsbudget 2003-2004. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen antar förslaget. 
Förslag Mårten Franzson (v) föreslår att de två sista styckena i avsnittet ”Det 

ekonomiska läget 2001 och framåt” på sidan fem och andra, tredje 
och fjärde stycket i avsnittet ”Omprövning av verksamhet” på sidan 
sju utgår. 

Sven-Ove Cederstrand (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
Kommunstyrelsens beslut Enligt arbetsutskottet. 
Reservation Mårten Franzson (v) och Margareta Hultman-Brikell (v) reserverar 

sig till förmån för Franzsons förslag. 
_____  

  
Expediering Ekonomiavdelningen 
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Kommunstyrelsen  2001-03-08 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2001-02-27 
  
        

 Ks § 28 

 Au §  71 Dnr 46/2001.814 
 

Kultur- och fritidsnämndens förslag om anläggande av Hälsans 
stig i Kumla 

Ärendebeskrivning Kultur- och fritidsnämnden har den 1 februari 2001, § 3, beslutat fö-
reslå kommunstyrelsen ge tekniska kontoret i uppdrag att under våren 
2001 anlägga en gång- och cykelväg mellan Änggatan och Kungsvä-
gen parallellt med länsväg 534. 

Vidare föreslår kultur- och fritidsnämnden att kommunstyrelsen 
anslår 44 000 kronor för att anlägga Hälsans stig. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beviljar kultur- och fritidsnämnden tilläggsanslag 
med 44 000 kronor för att anlägga Hälsans stig. 

Anslaget täcks av kommunstyrelsens medel för oförutsedda behov i 
2001 års budget. 

Den föreslagna gång- och cykelvägen ersätts med ett övergångsställe 
som förbinder Änggatan med gång- och cykelvägen på södra sidan av 
länsväg 534. 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås införa hastighetsbegränsning 
till 50 km/tim på länsväg 534 mellan Södra Kungsvägen och Östra 
leden. 

Kommunstyrelsens beslut Enligt arbetsutskottet. 
_____  

  
Expediering Kultur- och fritidsnämnden 

Miljö- och byggnadsnämnden 
Tekniska kontoret 
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Kommunstyrelsen  2001-03-08 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2001-02-27 

  

        

 Ks § 29 

 Au §  69 Dnr 54/2001.702 
 

Ansökan om serveringstillstånd enligt alkohollagen 

Ärendebeskrivning Ansökan om tillstånd enligt 7 kap 5 § alkohollagen för servering av 
alkoholdrycker vid Glada Krogen, Köpmangatan 19, Kumla, har 
inkommit från Ronny Youssef, Sundbyberg. 

Kommunens alkoholhandläggare har i utredning av den 20 februari 
2001 föreslagit kommunstyrelsen avslå ansökan.  

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen avslår ansökan med hänvisning till vad som fram-
kommit i utredningen. 

Kommunstyrelsens beslut Enligt arbetsutskottet. 
_____  

  
Expediering Patrik Germer f v exp 
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Kommunstyrelsen  2001-03-08 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2001-02-27 
  
        

 Ks § 30 
 Au §  70 Dnr 55/2001.702 
 

Ansökan om serveringstillstånd enligt alkohollagen 

Ärendebeskrivning Ansökan om tillstånd enligt 7 kap 5 § alkohollagen för servering av 
alkoholdrycker vid Kumlasjöns servering, Kumla, har inkommit från 
enkla bolaget Vattenhålet i Kumla, Hans-Erik och Barbro Sartz, 
Kumla. 

Kommunens alkoholhandläggare har den 21 februari 2001 avgivit 
utredning i ärendet och föreslagit att Hans-Erik och Barbro Sartz 
meddelas tillstånd för servering av alkoholdrycker vid Kumlasjöns 
servering i enlighet med ansökan med villkor och att serveringstiden 
utomhus meddelas för en prövotid på ett år. Villkoret för tillståndet är 
att bolagsmännen genomgår utbildning i alkohollagstiftningen som 
godkänts av kommunen. 

Alkoholhandläggaren föreslår vidare att serveringstillståndet för 
Etténa HB, 916459-9491, återkallas med anledning av att bolaget inte 
längre äger besittningsrätten till lokalerna. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen bifaller förslaget.  
Kommunstyrelsens beslut Hans-Erik och Barbro Sartz ges tillstånd för servering av alkohol-

drycker vid Kumlasjöns servering i enlighet med ansökan med villkor 
och att serveringstiden utomhus meddelas för en prövotid på ett år. 
Villkoret för tillståndet är att bolagsmännen genomgår utbildning i 
alkohollagstiftningen som godkänts av kommunen. 

Serveringstillståndet för Etténa HB, 916459-9491, återkallas med 
anledning av att bolaget inte längre äger besittningsrätten till 
lokalerna. 
_____  

  
Expediering Patrik Germer f v exp 
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Kommunstyrelsen  2001-03-08 

  

 Ks §  31   
 

Informationsträff inför kommunstyrelsens sammanträde  

Ärendebeskrivning Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare hade inbjudits till infor-
mationsträff klockan 17 dagen före kommunstyrelsesammanträdet. 
Tiden för informationsträffen har visat sig ej vara lämplig. 

Kommunstyrelsens beslut Informationsträff hålles klockan 16 samma dag som kommunstyrel-
sen. Kommunstyrelsens sammanträde börjar klockan 17. 

På grund av kommunens näringslivsdag den 4 april 2001 hålles dock 
informationsträff klockan 17.30 och kommunstyrelsen sammanträder 
därefter klockan 18.30 
_____  
 

 


