
KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 2001-05-09 
  

 Utdragsbestyrkande 
 

  
Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet,  
 onsdagen den 9 maj 2001 klockan 17.00 – 17.15 
 
 
Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) 
 Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) 
 Sven-Ove Cederstrand (s) Göran Arveståhl (m) 
 Marianne Arvidsson (s) Sören Götemo (m) 
 Björn Eriksson (s) Mårten Franzson (v) 
 Carl-Gustav Thunström (s) Elisabeth Berglund (v) 
 Torbjörn Ahlin (c)  
   
Närv ej tjg ers Bert Eriksson (s) Elisabet Ekestubbe (m) 
 Berry Keller (m) Göran Larsson (kd) 
 
 
Övriga Torild Hilmersson, sekr  
   
 
Justerare Torbjörn Ahlin 
 
 
Sekreterare ...................................................... §§ 46 - 54 
 Torild Hilmersson  
 
 
Ordförande ....................................................... 
 Dan-Åke Moberg 
 
 
Justerare ...................................................... 
 Torbjörn Ahlin 
 
 Anslag/Bevis 
 Protokoll är justerat 
 

Styrelse/Nämnd  Kommunstyrelsen 
  
Sammanträdesdatum  2001-05-09 
 

Datum för uppsättande 2001-05-11 Datum för nedtagande 2001-06-05 
 

Förvaringsplats  Kommunledningskontoret 
  
  
Underskrift ...................................................... 
 Birgitta Johansson Ellbén 
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Kommunstyrelsen 2001-05-09 
  

 Ks §  46        
 

Anmälan av arbetsutskottets protokoll 

Ärendebeskrivning Anmäles beslut genom protokoll från kommunstyrelsens 
arbetsutskott den 3, 6 och 24 april 2001. 
_____  
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Kommunstyrelsen 2001-05-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2001-04-06 
  
        

 Ks § 47 

 Au §  131 Dnr 121/2001.101 
 Redovisning av obesvarade motioner 

Ärendebeskrivning Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige i Kumla skall 
kommunstyrelsen varje år vid fullmäktiges ordinarie sammanträde i 
april och oktober redovisa de motioner som inte beretts färdigt. 

Kommunledningskontoret har upprättat redovisning avseende motio-
ner som fortfarande är under beredning. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige godkänner redovisningen 
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet 
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Kommunstyrelsen 2001-05-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2001-04-03 
  
        

 Ks § 48 

 Au §  121 Dnr 104/2001.730 
 

Höjning av förbehållsbeloppen i taxa för boende i särskilda 
boendeformer och taxa för social hemtjänst 

Ärendebeskrivning Socialnämnden har den 13 mars 2001 föreslagit kommunfullmäktige 
att höja förbehållsbeloppet i taxa för boende i särskilda boendeformer 
och taxa för social hemtjänst. Förslaget till höjning är motiverat av att 
boende i särskilda boendeformer och hemtjänsttagare skall få en del 
av höjningen av bostadstillägget för pensionärer. 

Arbetsutskottets förslag Förbehållsbeloppen i taxa för boende i särskilda boendeformer och 
taxa för social hemtjänst höjs med 90 kronor per månad. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
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Kommunstyrelsen 2001-05-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2001-04-24 
  
        

 Ks § 49 

 Au §  137 Dnr 127/2001.042 
 

Årsredovisning och revisionsberättelse avseende år 2000 för 
Stiftelsen Nygårdshemmet 

Ärendebeskrivning Stiftelsen Nygårdshemmet har överlämnat årsredovisning och revi-
sionsberättelse för år 2000. 

Arbetsutskottets förslag Årsredovisningen läggs till handlingarna. 
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet 
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Kommunstyrelsen 2001-05-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2001-04-24 
  
        

 Ks § 50 

 Au §  138 Dnr 126/2001.042 
 

Årsredovisning och revisionsberättelse avseende år 2000 för 
Stiftelsen Svenska Skoindustrimuseet i Kumla 

Ärendebeskrivning Stiftelsen Svenska Skoindustrimuseet i Kumla har överlämnat årsre-
dovisning och revisionsberättelse för år 2000. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen 
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet 
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Kommunstyrelsen 2001-05-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2001-04-24 
  
        

 Ks § 51 

 Au §  136 Dnr 319/99.101 
 Oppositionens arbetsmöjligheter och fördelning av politisk tid 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade den 25 april 2000, § 34, 

att en parlamentarisk utredning omgående genomförs angående oppo-
sitionens arbetsmöjligheter utifrån fördelning av oppositionstid. Ett 
förslag till fördelning ska vara klart i god tid före nästa 
mandatperiods början. Utredningen ska avse hela den politiska 
organisationen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 2 maj 2000, § 160, 

att tillsätta en arbetsgrupp bestående av representanter för de olika 
partierna samt kommundirektör Thage Arvidsson, ekonomichef 
Ronny Salomonsson och utredare Torild Hilmersson med uppdrag att 
utreda den politiska organisationen. 

Arbetsgruppens förslag presenteras i rapport av den 24 april 2001, 
”Utredning angående oppositionens arbetsmöjligheter och fördelning 
av politisk tid.”  

Kommunledningskontoret har utarbetat de förslag till ändringar i 
arvodesreglerna och reglerna för partistöd som blir följden av 
arbetsgruppens förslag. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige inrättar ytterligare ett kommunalråd 0,5 och ett 
oppositionsråd 0,5. 

Kommunfullmäktige antar förslag till ändringar i Bilaga till 
bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda. 

Kommunfullmäktige antar förslag till ändringar i Regler för bidrag 
till politiska partier i Kumla. 

Det extra partistödet för resterande del av mandatperioden utgör 2 
prisbasbelopp per år. För år 2001 utbetalas 5/12 av det extra 
partistödet. 

För år 2001 anslås 239 000 kronor fördelade på kommunstyrelsen 
med 208 000 kronor och stöd till politiska partier med 31 000 kronor. 

    forts. 
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Kommunstyrelsen 2001-05-09 
  
 Ks § 51, forts 
  
Kommunstyrelsen  
Förslag Sven-Ove Cederstrand (s), Torbjörn Ahlin (c) och Dan-Åke 

Moberg (s) föreslår kommunstyrelsen tillstyrka arbetsutskottets 
förslag- 

Per Holm (kd) föreslår att kommunstyrelsen avger följande förslag: 

- Majoriteten erhåller 2,5 kommunalråd. 
- Oppositionen erhåller motsvarande 1,5 oppositionsråd vilket delas 

mellan de partier som bildar opposition enligt de mandat som 
respektive parti erhållit i valet. 

- Samtliga ovanstående ”råd” ska vara ledamöter i 
kommunstyrelsen. 

- Parti som ej tar plats i kommunstyrelsen erhåller ett extra 
partistöd med två basbelopp per år, storleken på detta stöd 
beslutas av kommunfullmäktige för varje mandatperiod. 

- Begreppet gruppledare utgår och benämningen andre vice 
ordförande införs. 

- Vice ordförande i de kommunala bolagen tillsättes av 
oppositionen. 

- Samtliga ovanstående förslag föreslås träda i kraft efter nästa val. 

I Holms förslag instämmer Elisabeth Berglund (v) och Peter 
Agerhäll (fp). 

Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige inrättar ytterligare ett kommunalråd 0,5 och ett 
oppositionsråd 0,5. 

Kommunfullmäktige antar förslag till ändringar i Bilaga till 
bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda. 

Kommunfullmäktige antar förslag till ändringar i Regler för bidrag 
till politiska partier i Kumla. 

Det extra partistödet för resterande del av mandatperioden utgör 2 
prisbasbelopp per år. För år 2001 utbetalas 5/12 av det extra 
partistödet. 

För år 2001 anslås 239 000 kronor fördelade på kommunstyrelsen 
med 208 000 kronor och stöd till politiska partier med 31 000 kronor. 

Beslutet träder i kraft den 1 augusti 2001. 
Reservation Per Holm (kd), Mårten Fraszon (v), Elisabeth Berglund (v) och Peter 

Agerhäll (fp) reserverar sig mot kommunstyrelsens förslag till förmån 
för Holms förslag. 
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Kommunstyrelsen 2001-05-09 
  
 Ks §  52 Dnr 39/2001.001 
 

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 Rapporterna godkännes. 
_____  
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Kommunstyrelsen 2001-05-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2001-04-24 
  
        

 Ks § 53 

 Au §  139 Dnr 148/2001.005 
 Utredning av IT-verksamheten i Kumla kommun 

Ärendebeskrivning Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade på budgetberedningen den 
27 september 2000, § 307, att uppdra åt kommunledningskontoret att 
utreda den samlade IT-verksamheten i Kumla kommun. 

Administrativ chef Maria Neselius och ekonomichef Ronny 
Salomonsson har i utredning av den 19 april 2001 lämnat förslag till 
ny organisation för IT-enheten. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen antar ny organisation för IT-enheten i enlighet med 
utredningens förslag. Beslutet gäller från och med den 1 juni 2001. 

 Förhandlingar med berörd facklig organisation har genomförts den 7 
maj 2001.  

Kommunstyrelsens beslut Enligt arbetsutskottet. 
_____  

  
  
Expedieras  Kommunens förvaltningar 
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Kommunstyrelsen 2001-05-09 
  

 Au §  54  Dnr 159/2001.046 
 

Utdelning ur ICA/BOB stipendiefond 

Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen har att årligen besluta om utdelning ur ICA/BOB 
stipendiefond efter förslag från kulturpriskommittén. 

Kommunstyrelsens beslut Stipendier för år 2001 delas ut till  

Lovisa Andersson 5000 kronor för satsning på musik och sång, 

Jeanette Carlsson och Linus Lauri delar lika på 5000 kronor för 
satsning på dans, 

Julia Hagenfors 5000 kronor för satsning på sång och musik, 

Johanna Jonsson 5000 kronor för satsning på orientering, 

Ditte Rigardt 5000 kronor för sammanställning av designarbeten till 
avslutningsutställning, 

Ida Steen 5000 kronor för utbildning inom teaterområdet. 
_____  

 
 


