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 Annica Eriksson(s) Peter Agerhäll(fp) 
 Sven-Ove Cederstrand(s) Göran Arveståhl(m) 
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 Göran Larsson(kd) Berry Keller(m) 
 
 
Övriga Torild Hilmersson, sekr Maria Neselius 
 Lars Claeson Ronny Salomonsson 
 
Justerare Torbjörn Ahlin 
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 Torbjörn Ahlin 
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 Lars Claeson 
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Kommunstyrelsen 2001-09-05 
  
 Ks §  69        
 

Anmälan av arbetsutskottets protokoll 

Ärendebeskrivning Anmäles beslut genom protokoll från kommunstyrelsens 
arbetsutskott den 12 och 26 juni samt den 21 och 28 augusti 2001. 
_____ 
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Kommunstyrelsen 2001-09-05 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2001-08-21 
  
        

 Ks § 70 

 Au §  213 Dnr 200/2001.710 
 

Införande av maxtaxa inom barnomsorgen och 
skolbarnsomsorgen 

Ärendebeskrivning Barn- och utbildningsnämnden har den 30 maj 2001, § 40, föreslagit 
kommunfullmäktige införa maxtaxa inom barnomsorgen och skol-
barnsomsorgen. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar förslaget. 
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
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Kommunstyrelsen 2001-09-05 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2001-08-21 
  
        

 Ks § 71 

 Au §  217 Dnr 228/1999.105 
 

EU-verksamheten inom Kumla kommun 

Ärendebeskrivning Arbetsutskottet beslutade den 31 augusti 1999, § 210, att uppdra åt 
stadsbyggnadschef Bo Örtegren att bilda en arbetsgrupp med repre-
sentanter för varje förvaltning samt att utforma en EU-strategi för 
Kumla kommun. 

Stadsbyggnadschef Bo Örtegren har med tjänsteutlåtande av den 6 
augusti 2001 avgivit förslag till Internationell policy för Kumla 
kommun. 

Förslaget innebär bland annat att den internationella gruppen skall 
bestå av representanter från alla förvaltningar. Gruppen har en 
stödjande funktion gentemot kommunens förvaltningar. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar förslaget till Internationell policy för 
Kumla kommun. 

Beslut om deltagande i EU-projekt tas i kommunstyrelsen. 

Varje förvaltning får i uppdrag att utse representant till internationella 
gruppen. 

Kommunstyrelsen  
Förslag Margareta Hultman-Brikell (v), föreslår följande tillägg på sidan 3, 

andra styckets sista mening: - för ömsesidig nytta. 
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet, med Margareta Hultman-Brikells tillägg. 
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Kommunstyrelsen 2001-09-05 
  

 Ks § 72      Dnr 39/2001.041 
245/2001.041 

 
Delårsrapport för Kumla kommun samt budgetprognos och 
nämndernas månadsrapporter  

Ärendebeskrivning Delårsrapport för Kumla kommun per den 31 juli 2001 har upprättats 
i enlighet med bestämmelserna i den kommunala redovisningslagen. 

Kommunens nämnder har avgivit månadsrapport för augusti månad 
2001. På grundval av månadsrapporterna har en översiktlig 
budgetprognos för år 2001 utarbetats. 

Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten, budgetprognos och 
nämndernas månadsrapporter. 
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Kommunstyrelsen 2001-09-05 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2001-08-21 
  
        

 Ks § 73 

 Au §  214 Dnr 214/2001.002 
 

Revidering av attestreglemente 

Ärendebeskrivning Ekonomichef Ronny Salomonsson har med skrivelse av den 29 juni 
2001 lämnat förslag till revidering av attestreglementet.  

Förslaget innebär att fakturakontrollen utöver beslutsattest och behö-
righetsattest utökas med en granskningsattest.  

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar förslaget. 
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
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Kommunstyrelsen 2001-09-05 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2001-08-28 
  
        

 Ks § 74 

 Au §  229 Dnr 234/2001.252 
 

Förvärv av fastigheten Kumla Västra Parken 16 

Ärendebeskrivning Köpekontrakt har upprättats enligt vilken Kumla kommun av John 
Olof Karlsson förvärvar fastigheten Västra Parken 16, för en 
köpesumma av 750 000 kronor. 

Avsikten med förvärvet är att objektet är kommande 
saneringsfastighet. 

Köpekontraktet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i 
särskilt beslut godkänner detsamma. 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2001-08-21 
  
        

 Ks § 75 

 Au §  215 Dnr 224/2001.170 
 

Askersunds kommuns ansökan om medlemskap i Nerikes 
Brandkår 

Ärendebeskrivning Kommunalförbundet Nerikes Brandkår har i skrivelse av den 3 
augusti 2001 föreslagit kommunfullmäktige i respektive medlems-
kommun besluta  

att Askersunds kommun erbjuds medlemskap i Nerikes Brandkår från 
och med den 1 januari 2002, 

att fördelningstalen fastställes till följande: 
 Örebro 60,5% 
 Kumla 14,2% 
 Hallsberg 10,1% 
 Lekeberg 3,8% 
 Laxå 6,5% 
 Askersund 4,9% 

att direktionen utökas med en ordinarie ledamot och en ersättare som 
representerar Askersunds kommun, 

att revisionen utökas med en ordinarie ledamot och en ersättare som 
representerar Askersunds kommun, samt 

att ny förbundsordning för Nerikes Brandkår fastställes i enlighet 
med upprättat förslag daterat 2001-05-10. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
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Kommunstyrelsen 2001-09-05 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2001-06-26 
  
        

 Ks § 76 

 Au §  203 Dnr 241/2000.870 

 
Mottagande av soldattorp som gåva från Örebro kommun 

Ärendebeskrivning Gåvobrev har upprättats varigenom Örebro kommun till Kumla 
kommun överlåter byggnader på fastigheten Olaus Petri 3:118, 
Örebro. Byggnaderna består dels av det s k soldattorpet och dels till 
soldattorpet hörande uthus. 

Gåvan är förenad med villkoren att Kumla kommun svarar för samt-
liga kostnader som är förenade med nedmontering, bortforsling och 
uppmontering av byggnaderna, att Kumla kommun grovplanerar på 
de platser från vilka byggnaderna bortföres samt att återuppförandet 
av byggnaderna i Sannahed påbörjas senast den 1 juli 2001.  

 Arbetsutskottet beslutade den 27 februari 2001, § 72, att kommunen 
tar emot gåvan och att ge byggledare Göran Fagerström i uppdrag att 
utreda hur flyttningen av soldattorpet skall ske samt kostnaderna 
härför. 

Byggledare Göran Fagerström redogör för inkomna anbud för flytt-
ning av byggnaderna. Lägsta anbud har givits av Håkan Bagger AB, 
Vretstorp. 

Arbetsutskottets beslut Anbud från Håkan Bagger AB, Vretstorp, antages. 

Byggledare Göran Fagerström får i uppdrag att träffa uppgörelse med 
anbudsgivaren om omfattningen av arbeten med anvisad arbetskraft. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslås bevilja tilläggsanslag för flyttning av 
byggnaderna med 500 000 kronor ur medel till kommunstyrelsens 
förfogande i 2001 års budget. 

Kommunstyrelsens beslut Enligt arbetsutskottet. 
_____ 

  
  
  
Expediering Göran Fagerström 

Ekonomiavdeningen 
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Kommunstyrelsen 2001-09-05 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2001-08-28 
  
        

 Ks § 77 

 Au §  230 Dnr 232/2001.881 
 

Invigning av nya biblioteket 

Ärendebeskrivning På initiativ av kultur- och fritidsförvaltningen har en arbetsgrupp 
bildats med ansvar för invigningen av nya biblioteket. Måndagen den 
3 september 2001 Representanter för kultur- och fritidsförvaltningen, 
Folkets Hus och Teaterföreningen ingår i gruppen. 

Arbetsgruppen har tagit fram ett programförslag för 
invigningsdagarna den 12-13 oktober samt den 20 oktober 2001. 

Arbetsgruppen har anhållit om att kommunstyrelsen dels tillstyrker 
förslaget på invigningsprogram, dels anslår 150 000 kronor för 
genomförandet av programmet. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen tillstyrker förslaget till invigningsprogram och 
beviljar tilläggsanslag med 150 000 kronor på kultur- och 
fritidsnämndens driftsbudget för genomförandet av programmet. 
Anslaget täcks av medel ur Kommunstyrelsens förfogande för 
oförutsedda behov under år 2001. 

Kommunstyrelsens beslut Enligt arbetsutskottet. 
_____ 

  
  
  
Expediering Kultur- och fritidsnämnden 

Ekonomiavdelningen 
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Kommunstyrelsen 2001-09-05 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2001-08-21 
  
        

 Ks § 78 

 Au §  211 Dnr 198/2001.702 
 

Förfrågan om tillstånd att hålla öppet dygnet runt på Restaurang 
Brändåsen  

Ärendebeskrivning Statoil, Brändåsen, har tillstånd för servering av alkohol mellan 11.00 
och 01.00. Enligt 6 kap 4 § alkohollagen skall lokalerna utrymmas 
inom 30 minuter efter serveringstidens utgång.  

Anläggningen, som består av en bensinmack och en restaurangdel, 
har idag öppet dygnet runt. Konsekvenserna av ovanstående blir att 
en restaurang inte kan ha öppet efter serveringstidens utgång för 
servering av alkoholfria alternativ. 

Förfrågan har inkommit från Torbjörn Näslund, Statoil, Brändåsen, 
om möjligheten att hålla öppet dygnet runt då anläggningen har 
många gäster även nattetid. 

Kommunens alkoholhandläggare har inkommit med utredning i 
ärendet daterad 6 juni 2001. I utredningen föreslås att 
kommunstyrelsen under en prövotid på sex månader beviljar 
serveringstillstånd med serveringstid dygnet om, med villkor att 
servering med tillståndpliktiga alkoholdrycker inte serveras mellan kl. 
01.00 och 11.00. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslås bevilja Näslunds Bensin & Butik i Kumla 
AB serveringstillstånd med serveringstid dygnet om, med villkor att 
tillståndspliktiga alkoholdrycker inte serveras mellan kl. 01.00 och 
11.00. 

Kommunstyrelsens beslut Enligt arbetsutskottet. 
_____ 

  
  
  
Expediering Patrik Germer 
 
 
 
 


