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 onsdagen den 3 oktober klockan 17.00 – 17.45 
 
 
Beslutande Dan-Åke Moberg Per Holm 
 Annica Eriksson Peter Agerhäll 
 Sven-Ove Cederstrand Göran Arveståhl 
 Marianne Arvidsson Sören Götemo 
 Björn Eriksson Elisabeth Berglund 
 Carl-Gustav Thunström Margareta Hultman Brikell 
 Torbjörn Ahlin  
   
Närvarande ej tjänstgörande Liselott Rehnman Göran Larsson 
 Bert Eriksson Elisabet Ekestubbe 
 Ann-Britt Ottosson Berry Keller 
 
 
Övriga Torild Hilmersson, sekr Maria Neselius 
 Thage Arvidsson Ronny Salomonsson 
 
Justerare Torbjörn Ahlin 
 
 
Sekreterare ...................................................... §§ 79-90 
 Torild Hilmersson  
 
 
Ordförande ....................................................... 
 Dan-Åke Moberg 
 
 
Justerare ...................................................... 
 Torbjörn Ahlin 
 
 Anslag/Bevis 
 Protokoll är justerat 
 

Styrelse/Nämnd  Kommunstyrelsen 
  
Sammanträdesdatum  2001-10-03 
 

Datum för uppsättande 2001-10-05 Datum för nedtagande 2001-10-29 
 

Förvaringsplats  Kommunledningskontoret 
  
  
Underskrift ...................................................... 
 Lars Claeson 
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Kommunstyrelsen 2001-10-03 
  

        

        

 Ks §  79        

 
Anmälan av arbetsutskottets protokoll 

Ärendebeskrivning Anmäles beslut genom protokoll från kommunstyrelsens 
arbetsutskott den 4, 13 och 25 september 2001. 
_____  
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Kommunstyrelsen 2001-10-03 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2001-09-25 

  
        
 Ks § 80 

 Au §  246 Dnr 260/2001.101 
 

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 
motioner som fortfarande är under beredning. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet 
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Kommunstyrelsen 2001-10-03 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2001-09-26 
  
        

 Ks § 81 

 Au §  260 Dnr 65/2001.311      
 

”Lilla Torget”, Guldsmeden 3 m fl  

Ärendebeskrivning I kommunens budget för 2001 finns anslag för anläggande av en 
mindre torgplats i anslutning till den s k Domusparkeringen och 
fastigheten Guldsmeden 3. 

Arkitekt Jan Lindahl har fått i uppdrag att ta fram skissförslag till 
utformning av torgområdet som även skall ha plats för en skulptur. 

Förslaget presenterades för berörda fastighetsägare m fl den 15 
februari 2001. 

 Arbetsutskottet gav den 27 februari 2001, § 76, stadsbyggnadschef 
Bo Örtegren i uppdrag att förhandla med berörda fastighetsägare om 
fördelning av kostnader.  

 Kommunens andel av investeringen beräknas uppgå till 1 150 000 
kronor varav 250 000 kronor är anslaget i investeringsbudget för år 
2001. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen tilläggsanslag om 
900 000 kronor i investeringsbudget år 2001 för anläggande av 
torgplats. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
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Kommunstyrelsen 2001-10-03 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2001-09-25 
  

        

 Ks § 82 

 Au §  247 Dnr 203/2001.174 
 

Justering av sotningstaxan 

 
Ärendebeskrivning Skorstensfejarmästare Mikael Johansson har hos respektive Sydnärke 

kommun hemställt om höjning av sotningstaxan med anledning av 
nytt löneavtal med skorstensfejarna. 

Sydnärkegruppen har den 5 september 2001 beslutat att 
rekommendera kommunerna  

att höja sotningstaxan till 303 kr/tim för perioden t o m 2002-03-31 
samt med ytterligare 3,8% för perioden 2002-04-01 – 2003-03-31,  

samt att ny förhandling upptas inför nästkommande period. 

Vidare har skorstensfejarmästaren hemställt om höjning av årsarvodet 
i proportion till taxehöjningen. 

Kansliavdelningen har beräknat utfallet i taxan och årsarvodet av den 
begärda höjningen. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige godkänner justering av sotningstaxan och 
höjning av årsarvodet. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
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Kommunstyrelsen 2001-10-03 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2001-09-25 
  

        

 Ks § 83 

 Au §  248 Dnr 256/2001.619 
 

Förslag till regelverk och avgiftstaxa för barnomsorg och 
skolbarnsomsorg 

Ärendebeskrivning Barn- och utbildningsnämnden har den 6 september 2001, § 57, 
föreslagit kommunfullmäktige att anta förslag till regelverk och 
avgiftstaxa för barnomsorg och skolbarnsomsorg. 

Arbetsutskottets förslag Fullmäktige antar regelverket med ändring i ”Avgiftstaxa för 
skolbarnsomsorg”, där procentsatsen för barn 3 ändras från 1% till 
0,75 %. 

Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att till kommunstyrelsen 
redovisa konsekvenserna av föreliggande ändringar. 

Kommunstyrelsen  
 Annika Eriksson (s) föreslår att i de enskilda fall där taxeändringen 

inte medför sänkning med minst 200 kronor per månad skall för de 
som har barnomsorg eller skolbarnsomsorg före taxeändringen 
garanteras 200 kronor i minskad avgift. 

Kommunstyrelsens förslag Fullmäktige antar regelverket med ändring i ”Avgiftstaxa för 
skolbarnsomsorg”, där procentsatsen för barn 3 ändras från 1% till 
0,75 %. 

I de enskilda fall där taxeändringen inte medför sänkning med minst 
200 kronor per månad skall för de som har barnomsorg eller 
skolbarnsomsorg före taxeändringen garanteras 200 kronor i minskad 
avgift. 
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Kommunstyrelsen  2001-10-03 
  

        

        

 Ks §  84 Dnr 39/2001-01 
 

Nämndernas månadsrapport till kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen, miljö- och byggnadsnämnden, kultur- och 
fritidsnämnden, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden 
har inkommit med rapport till kommunstyrelsen avseende utfall på 
drift- och investeringsbudgeten. 

Kommunstyrelsens beslut Månadsrapporterna  läggs till handlingarna. 
_____  
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Kommunstyrelsen 2001-10-03 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2001-09-25 
  
        
 Ks § 85 

 Au §  259 Dnr 244/2001.881 
 

Finplanering av markytor i kvarteren Snöskatan och Staren 

Ärendebeskrivning I budget för byggande av nytt bibliotek finns ej pengar avsatta för 
iordningställande av marken mellan Kvarngården och Folkets hus.  

Byggledare Göran Fagerström redogör för fortsatt tänkt finplanering 
och anhåller om medel för att fullfölja planering för marken mellan 
Kvarngården och Folkets Hus. Kostnaden beräknas till cirka 500.000 
kronor. 

 Arbetsutskottet beslutade den 4 september 2001, § 237, att arbetet får 
igångsättas och att ärendet överlämnas till budgetberedningen för 
beslut om finansiering.  

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beviljar kultur- och fritidsnämnden tilläggsanslag 
om 500 000 kronor för biblioteksbyggnad i investeringsbudget år 
2001. 

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

Kommunstyrelsens beslut Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____  

  
  
  
Expediering Kultur- och fritidsnämnden 

Göran Fagerström 
Ekonomiavdelningen 
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Kommunstyrelsen 2001-10-03 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2001-09-25 
  

        

 Ks § 86 

 Au §  258 Dnr       

 
Ombyggnad av altaner vid Kungsgården 

Ärendebeskrivning Socialnämnden har anslag för ombyggnad vid Kungsgården i 2001 
års investeringsbudget. Socialförvaltningen har framfört att 
ombyggnad av altaner blivit dyrare än beräknat. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen ger socialnämnden tilläggsanslag i 2001 års 
investeringsbudget om 200 000 kronor för ombyggnad av altaner. 

Anslaget täcks av medel till kommunstyrelsens förfogande i 2001 års 
budget. 

Kommunstyrelsens beslut Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____  

  
  
  
Expediering Socialnämnden 

Ekonomiavdelningen 
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Kommunstyrelsen 2001-10-03 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2001-09-04 
  

        

 Ks § 87 

 Au §  233 Dnr 237/2001.253 
 

Fastighetsförsäljning – del av Kumla 11:1, del av Kungsparken 

Ärendebeskrivning Enligt köpekontrakt av den 28 augusti 2001 säljer Kumla kommun 
till S.A. Entreprenad del av Kumla 11:1. Fastigheten är en del av 
Kungsparken. 

Köparen har för avsikt att bygga åtta småhus i grupp inom området 
för försäljning till privatpersoner. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen godkänner fastighetsförsäljningen. 
Kommunstyrelsens beslut Köpekontraktet godkännes. 

_____  
  
  
  
Expediering Annika Kensén 
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Kommunstyrelsen 2001-10-03    

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2001-09-25 
  

        

 Ks § 88 

 Au §  255 Dnr 261/2001.702 
 

Ansökan om serveringstillstånd enligt alkohollagen 

Ärendebeskrivning Ansökan om tillstånd enligt 7 kap 5 § alkohollagen för servering av 
alkoholdrycker på Glada Krogen, Kumla, har inkommit från 
Cypressen AB nr 3533, Hallsberg. 

Kommunens alkoholhandläggare har inkommit med utredning i 
ärendet och föreslår att serveringstillstånd enligt 7 kap 5 § 
alkohollagen ges till Cypressen AB nr 3533 för Glada Krogen, 
Kumla, för servering av starköl, vin och spritdrycker året runt i 
enlighet med ansökan. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen bifaller ansökan. 
Kommunstyrelsens beslut Serveringstillstånd enligt 7 kap 5 § alkohollagen ges till Cypressen 

AB nr 3533 för Glada Krogen, Kumla, för servering av starköl, vin 
och spritdrycker året runt i enlighet med ansökan. 
_____  

  
  
  
Expediering Patrik Germer f v exp 
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Kommunstyrelsen 2001-10-03 
  
        

 Ks §  89 Dnr 275/2001.100 
 

Mål för arbete enligt FN:s konvention om barns rättigheter 

Ärendebeskrivning En arbetsgrupp under ledning av kommunalråd Annica Eriksson har 
utarbetat förslag till mål för kommunens arbete enligt FN:s 
konvention om barns rättigheter. 

Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige antar förslaget. 
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Kommunstyrelsen 2001-10-03 
  

        
 Ks § 90        
 

Informationsträff inför kommunstyrelsens sammanträde  

Kommunstyrelsens beslut De informationsträffar som hållits inför kommunstyrelsens 
sammanträden upphör från och med detta sammanträde. 
_____  

  
 
 


