
KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 2002-05-15 
  

 Utdragsbestyrkande 
 

  
Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet,  
 onsdagen den 15 maj kl 17.00 – 18:05 
  
  
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) Berry Keller (m) t o m § 75 
 Carl-Gustav Thunström (s) Mårten Franzson (v) f o m § 76 
 Torbjörn Ahlin (c) Margareta Hultman Brikell (v) 
   
Närvarande ej tjg ers  Ann-Britt Ottosson (kd) Elisabet Ekestubbe (m) 
 Berry Keller (m) f o m § 76  
   
Övriga Torild Hilmersson, sekr  
 Thage Arvidsson Maria Neselius 
 Ronny Salomonsson Catarina Carlsson § 75 
  
  
Justerare Torbjörn Ahlin 
  
  
Sekreterare ...................................................... §§ 72 - 85 
 Torild Hilmersson  
   
   
Ordförande ....................................................... 
 Dan-Åke Moberg 
  
  
Justerare ...................................................... 
 Torbjörn Ahlin 
 
 Anslag/Bevis 
 Protokoll är justerat 
 

Styrelse/Nämnd  Kommunstyrelsen 
  
Sammanträdesdatum  2002-05-15 
 

Datum för uppsättande 2002-05-17 Datum för nedtagande 2002-06-10 
 

Förvaringsplats  Kommunledningskontoret 
  
  
Underskrift ...................................................... 
 Lars Claesson 
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Kommunstyrelsen 2002-05-15 
  
        

 Ks § 72        
 

Anmälan av arbetsutskottets protokoll 

Ärendebeskrivning Anmäles beslut genom protokoll från kommunstyrelsens arbetsut-
skott den 9, 11 och 23 april, samt den 7 maj. 
_____  
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Kommunstyrelsen 2002-05-15 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-04-23 
  
        
 Ks § 73 

 Au §  165 Dnr 113/2002.041 
 

Årsredovisning och revisionsberättelse för Sydnärkes Utbild-
ningsförbund för år 2001 

Ärendebeskrivning Kommunalförbundet Sydnärkes Utbildningsförbund har den 3 april 
2002 inkommit med årsredovisning för år 2001 och kommunalför-
bundets revisorer har den 11 april 2002 inkommit med revisions-
berättelse för samma period. 

Enligt bestämmelserna i kommunallagen 9 kap §§ 16 och 20 har 
fullmäktige i respektive medlemskommun att besluta om ansvars-
frihet för förbundsdirektionen. 

Arbetsutskottets beslut Företrädare för Sydnärkes Utbildningsförbund bjuds in till kommun-
fullmäktige den 27 maj då årsredovisning och revisionsberättelse 
kommer att behandlas. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen. 

Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet. 
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet 
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Kommunstyrelsen 2002-05-15 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-04-23 
  
        

 Ks § 74 

 Au §  166 Dnr 118/2002.170 
 

Årsredovisning och revisionsberättelse för Nerikes Brandkår för 
år 2001 

Ärendebeskrivning Kommunalförbundet Nerikes Brandkår har den 4 april 2002 
inkommit med årsredovisning för år 2001 och kommunalförbundets 
revisorer har den 17 april 2002 inkommit med revisionsberättelse för 
samma period. 

Enligt bestämmelserna i kommunallagen 9 kap §§ 16 och 20 har 
fullmäktige i respektive medlemskommun att besluta om ansvars-
frihet för förbundsdirektionen. 

Arbetsutskottets beslut Företrädare för Nerikes Brandkår bjuds in till kommunfullmäktige 
den 27 maj då årsredovisning och revisionsberättelse kommer att 
behandlas. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen. 

Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet. 
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet 
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Kommunstyrelsen 2002-05-15 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-05-07 
  
        

 Ks § 75 

 Au §  174 Dnr 134/2002.730 
 

Nya avgifter för hemtjänst m m 

Ärendebeskrivning Från och med den 1 juli 2002 regleras kommunens möjligheter att ta 
ut avgifter för hemtjänst m m genom att regler om högkostnadsskydd 
och förbehållsbelopp införs i socialtjänstlagen och hälso- och sjuk-
vårdslagen. 

Tillsammans med övriga sydnärkekommuner har ett beräkningar 
gjorts som innebär ett inkomstbortfall fört socialförvaltningen på 
1 500 000 kronor för år 2002. 

Förvaltningsekonom Catarina Carlsson föreslår i skrivelse från den 9 
april 2002 att kommunfullmäktige 

-fastställer avgifter och förbehållsbelopp enligt bilaga att gälla från 
och med den 1 juli 2002,   

-fastställer att avgiftsunderlag beräknas enligt bilaga gällande avgifter 
som uttas från och med den 1 januari 2003, 

-bemyndigar socialnämnden att årligen justera beloppen efter pris- 
och kostnadsutvecklingen enligt vad som anges ovan, 

-bemyndigar socialnämnden att besluta om riktlinjer för hur taxan ska 
tillämpas, samt 

-beviljar socialnämnden tilläggsanslag på 1 500 000 kronor. 

Socialnämnden föreslår i beslut från den 16 april 2002, § 37, att 
kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 

Kommunfullmäktige beviljar tilläggsanslag med 1 500 000 kronor, 
finansiering sker genom skatteintäkter från 2002 års budget. 

Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
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Kommunstyrelsen 2002-05-15 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-04-09 
  
        
 Ks § 76 

 Au §  150 Dnr 116/2002.050 
 

Riktlinjer för upphandling i Kumla kommun 

Ärendebeskrivning Kommunens inköpsgrupp har i skrivelse från den 2 april 2002 
presenterat förslag till riktlinjer och principer för hur kommunens 
upphandlingar och inköp ska gå till. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar föreslagna riktlinjer. 
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
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Kommunstyrelsen 2002-05-15 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-04-09 
  
        
 Ks § 77 

 Au §  151 Dnr 115/2002.050 
 

Riktlinjer för handläggning och reglering av skador 

Ärendebeskrivning Försäkringssamordnare Harry Matteusson har i skrivelse från den 2 
april 2002 inkommit med förslag till riktlinjer för handläggning och 
reglering av skador. 

Förslaget har utarbetats i samarbete med kommunens försäkrings-
mäklare SÄKRA, och har även behandlats i kommunens samråds-
grupp för försäkrings- och riskhanteringsfrågor. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige antar föreslagna riktlinjer. 
Kommunstyrelsens förslag Enligt arbetsutskottet. 
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Kommunstyrelsen 2002-05-15 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-05-07 
  
        

 Ks § 78 

 Au §  180 Dnr 149/2002.024 
 

Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroende-
valda hos Kumla kommun 

Ärendebeskrivning Kommunförbundet har utgivit underlag för lokala beslut om bestäm-
melser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda. 

De nya pensionsbestämmelserna benämns PBF. Ändringarna kan 
sammanfattas som 

-lika villkor för heltids- och deltidssysselsatta, 

-50 år villkor för rätt till visstidspension, 

-nya bestämmelser om avgångsersättning,  

-ändrad samordning med allmän pension, samt 

-upphörd tidssamordning med annan tjänstepension. 

Kommunen föreslås besluta att 

-bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda 
gäller från och med den 1 januari 2003 för förtroendevalda som inne-
har uppdrag efter den 31 december 2002,  

-bestämmelser avseende pension kompletteras avseende § 14 och de 
övriga delar som berörs av detta, 

-normalpensionsreglemente PRF-KL upphör att gälla från och med 
den 1 januari 2003 för sådan förtroendevald som omfattas av ovan-
stående bestämmelser, 

-talet X i PBF § 10 mom. 3 första stycket ska utgöra _ prisbasbelopp, 
samt 

-ovanstående bestämmelser skall istället för PRF-KL gälla från och 
med tillträdandet för sådan förtroendevald som nytillträder efter 2002 
års kommunalval. 

Kommunerna i Örebro län har i diskussioner enats om tre prisbas-
belopp som en lämplig gräns. 

 
     forts. 
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Kommunstyrelsen 2002-05-15 
  
        
 Ks § 78   forts 
  
Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige beslutar att följande tillägg skall göras till § 10, 

moment 3: 

-bestämmelsen att tre prisbasbelopp skall undantas från samordning 
med förvärvsinkomst gäller även förtroendevalda som omfattas av 
PRF-KL i dess lydelse per den 31 december 2002 och som innehaft 
pensionsgrundande uppdrag efter den 1 januari 1998. 

Kommunstyrelsens förslag Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda 
gäller från och med den 1 januari 2003 för förtroendevalda som inne-
har uppdrag efter den 31 december 2002.  

Bestämmelser avseende pension ska senare kompletteras avseende 
§ 14 och de övriga delar som berörs av detta. 

Normalpensionsreglemente PRF-KL upphör att gälla från och med 
den 1 januari 2003 för sådan förtroendevald som omfattas av ovan-
stående bestämmelser. 

Talet X i PBF § 10 mom. 3 första stycket ska utgöra 3 prisbasbelopp.  

Ovanstående bestämmelser skall istället för PRF-KL gälla från och 
med tillträdandet för sådan förtroendevald som nytillträder efter 2002 
års kommunalval. 

Bestämmelsen att tre prisbasbelopp skall undantas från samordning 
med förvärvsinkomst gäller även förtroendevalda som omfattas av 
PRF-KL i dess lydelse per den 31 december 2002 och som innehaft 
pensionsgrundande uppdrag efter den 1 januari 1999. 
_____  



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum  
  
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 

10 

 
Kommunstyrelsen 2002-05-15 

       
  
 Ks § 79 Dnr 22/2002.041 
 

Nämndernas månadsrapporter till kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen, miljö- och byggnadsnämnden, kultur- och fritids-
nämnden, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden har 
inkommit med rapport till kommunstyrelsen avseende utfall på drift- 
och investeringsbudgeten. 
_____  
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Kommunstyrelsen 2002-05-15 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-04-09 
  
        

 Ks § 80 
 Au §  154 Dnr 108/2002.253 
 

Försäljning av del av fastigheten Kumla 13:89, Gamla Örebro-
vägen 

Ärendebeskrivning Enligt köpekontrakt från den 14 mars 2002 säljer Kumla kommun till 
Richard Ekbom och Camilla Johansson del av fastigheten Kumla 
Kumla 13:89, Gamla Örebrovägen. 

Miljö- och byggnadsnämnden har ur plansynpunkt godkänt försälj-
ningen. 

Stadsbyggnadschef Bo Örtegren föreslår i skrivelse från den 22 mars 
2002 att kommunstyrelsen godkänner köpekontraktet. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen godkänner köpekontraktet. 
Kommunstyrelsens beslut Köpekontraktet godkännes. 

_____  
  
  
  
Expediering Annika Kensén 
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Kommunstyrelsen 2002-05-15 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-05-07 
  
        

 Ks § 81 
 Au §  175 Dnr 288/2001.600 
 

Förslag till reviderad kvalitetsredovisning för år 2001 

Ärendebeskrivning Enligt förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet (SFS 
1997:702), skall varje kommun senast den 1 maj varje år upprätta en 
skriftlig kvalitetsredovisning för föregående kalenderår. 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår i beslut från den 17 april 
2002, § 37, att kommunstyrelsen antar förslag till reviderad kvalitets-
redovisning. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen antar förslag till reviderad kvalitetsredovisning. 
Kommunstyrelsens beslut Förslaget antas. 

_____  
  
  
  
Expediering Barn- och utbildningsnämnden 
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Kommunstyrelsen 2002-05-15 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-05-07 
  
        

 Ks § 82 

 Au §  188 Dnr 124/2002.090 
 

Förslag till ekonomisk reglering med Föreningen Folkets Hus i 
Kumla 

Ärendebeskrivning Kumla kommun har sedan 1963 hyrt lokaler i Folkets Hus i Kumla 
för bedrivande av biblioteksverksamhet. Hyresavtalet upphörde år 
2001 då biblioteket flyttade till nya lokaler. I särskilt avtal med Fol-
kets Hus tecknat den 25 april 1990 förband sig Kumla kommun att 
under en 20-årsperiod erlägga ersättning för ombyggnadskostnader 
och inventarier med sammanlagt 1 248 000 kronor. 

Med anledning av att hyresförhållandet gällande biblioteket har upp-
hört föreslår kommundirektör Thage Arvidsson och ekonomichef 
Ronny Salomonsson i skrivelse från den 3 maj 2002 att en reglering 
av återstående skuld sker. Skulden uppgår till 674 129 kronor, varav 
300 000 kronor har utbetalats i förskott enligt beslut av kommun-
styrelsens arbetsutskott den 11 april 2002, § 163.  

Enligt förslag till överenskommelse mellan Kumla kommun och Fol-
kets Hus i Kumla från den 2 maj 2002, förbinder sig kommunen att 
erlägga resterande del av skulden, 374 129 kronor, per den 30 juni 
2002. 

För innevarande år har dessutom 80 050 kronor erlagts till Folkets 
Hus gällande kostnader för det första halvåret 2002. 

Ronny Salomonsson och Thage Arvidsson föreslår att 754 179 kronor 
tas i anspråk ur kommunstyrelsens medel för oförutsedda utgifter i 
2002 års budget och tillförs kommunstyrelsens verksamhetsområde 
31121, stöd till kulturförening. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen godkänner förslag till ekonomisk reglering mellan 
Kumla kommun och Kumla Folkets Hus. 

Finansiering sker genom att 754 179 kronor tas i anspråk ur 
kommunstyrelsens medel för oförutsedda utgifter i 2002 års budget 
och tillförs kommunstyrelsens verksamhetsområde 31121, stöd till 
kulturförening. 

Kommunstyrelsens beslut Förslaget bifalles. 
_____  

  
Expediering Folkets Hus 
 Ekonomiavdelningen 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum  
  
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 

14 

 
Kommunstyrelsen 2002-05-15 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-05-07 
  
        

 Ks § 83 

 Au §  179 Dnr 141/2002.311 
 

Ombyggnad av Domusparkeringen 

Ärendebeskrivning Gatuchef Mats Iggmark har den 2 maj 2002 inkommit med skrivelse 
gällande ombyggnad av Domusparkeringen. 

En ny studie av parkeringens utformning har gjorts och tekniska 
kontoret har arbetat fram ett förslag som även bostadsrättsföreningen 
Guldsmeden och handikapporganisationerna accepterat. 

Kostnaden för ombyggnad av parkeringen beräknas till 820 000 kro-
nor.  

Tekniska kontoret föreslår att 410 000 kronor tillskjuts för att pro-
jektet skall kunna genomföras. 

Arbetsutskottets förslag De 410 000 kronor som krävs för att projektet skall kunna 
genomföras tas från tekniska kontorets investeringskonto för Västra 
Centrum. 

Kommunstyrelsens beslut Förslaget bifalles. 
_____  

  
  
  
Expediering Tekniska kontoret 

Ekonomiavdelningen 
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Kommunstyrelsen 2002-05-15 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-05-07 
  
        

 Ks § 84 
 Au §  185 Dnr 150/2002.029 
 

Ett ärligt handslag 

Ärendebeskrivning Kommunal, sektion 11, och socialdemokraterna i Kumla, har i skri-
velse av den 2 maj 2002 föreslagit ett ärligt handslag om den offent-
liga sektorns fortsatt verksamhet i kommunen. 

Parterna föreslår bland annat att: 

-heltid blir en rättighet och deltid en möjlighet senast den första janu-
ari 2006, 

-alla kommunals yrkesgrupper garanteras en ökad kompetens-
utveckling, 

-varje yrkesgrupps och enskild anställds fulla kompetens tillvaratas, 

-poolen på socialförvaltningen utökas före den 1 januari 2003, 

-en pool startas på barn- och utbildningsförvaltningen senast den 1 
januari 2003, till största delen bestående av fritidsledare och barn-
skötare 

-kommunal ställer upp på eventuella förändringar i organisationen 
föranledda av det ärliga handslaget, samt 

-uppföljning av handslaget redovisas i kommunstyrelsen efter hand. 
Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet godkänner förslaget. 
Kommunstyrelsens beslut Förslaget godkännes. 

_____  
  
  
  
Expediering SKAF sektion 11 

Personalavdelningen 
Kommunens nämnder 
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Kommunstyrelsen 2002-05-15 
  

 Au §  85  Dnr 152/2002.046 
 

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 2002 delas ut till: 

Linnea Hagenfors 5 000 kronor för utbildning inom musik- och 
musikalområdena, 

Patrik Persson 5 000 kronor för satsning på löpning, 

Anders Pettersson 5 000 kronor för satsning på motocross, samt 

Sofia Åkerlund för utbildning inom musikområdet. 
_____  

  
  
  
Expediering Mats Runering 

 
 


