
KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 2002-09-11 
  

 Utdragsbestyrkande 
 

  
Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet,  
 onsdagen den 11 september 2002, klockan 17.00 – 18.00 
 
 
Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) 
 Annica Eriksson (s) Rikard Svärd (c) tjg ers 
 Sven-Ove Cederstrand (s) Göran Larsson (kd) tjg ers 
 Marianne Arvidsson (s) Göran Arveståhl (m) 
 Björn Eriksson (s) Berry Keller (m) §§ 98-105 tjg ers 
 Carl-Gustav Thunström (s) Margareta Hultman Brikell (v) 
 Bert Eriksson (s) tjg ers  
 
 
Övriga Lars Claeson, sekr Ulla Lundholm 
 Thage Arvidsson §§ 98-100 Maria Neselius §§ 95-99 
 Catarina Carlsson Ronny Salomonsson 
 Torild Hilmersson §§ 100-105  
 
Justerare Torbjörn Ahlin 
 
 
Sekreterare ...................................................... §§ 95-104 
 Lars Claeson  
 
 
Ordförande ....................................................... 
 Dan-Åke Moberg 
 
 
Justerare ...................................................... 
 Torbjörn Ahlin 
 
 Anslag/Bevis 
 Protokoll är justerat 
 

Styrelse/Nämnd  Kommunstyrelsen 
  
Sammanträdesdatum  2002-09-11 
 

Datum för uppsättande 2002-09-13 Datum för nedtagande 2002-10-08 
 

Förvaringsplats  Kommunledningskontoret 
  
  
Underskrift ...................................................... 
 Lars Claeson 
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Kommunstyrelsen 2002-09-11 

       
  
        

 Ks § 95 
          
 

Anmälan av arbetsutskottets protokoll 

Ärendebeskrivning Anmäles beslut genom protokoll från kommunstyrelsens 
arbetsutskott den 4, 11 och 25 juni samt den 20 augusti 2002. 

_____ 
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Kommunstyrelsen 2002-09-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-09-03 
  
        

 Ks § 96 

 Au §  250 Dnr 136/2002.288 
 

Elisabeth Ekestubbes motion om kommunfullmäktiges trivsel 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 22 april 2002, § 62, en av Eli-
sabeth Ekestubbe (m) framlagd motion om kommunfullmäktiges triv-
sel. 
I motionen föreslår Elisabeth Ekestubbe att nödutgången i teater-
lokalen fodras med gullfiber eller liknande så att yttertemperaturen 
inte tränger in i lokalen så lätt. Ekestubbe föreslår också att kostnaden 
tas från kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter. 

Arbetsutskottet beslutade den 7 maj 2002, § 186, att ge utredare 
Torild Hilmersson i uppdrag att utarbeta förslag till yttrande. 

Torild Hilmersson har den 28 augusti 2002 inkommit med förslag till 
yttrande. 

I yttrandet skriver Hilmersson att dörren till nödutgången bör bytas ut 
och att kostnaden för detta bedöms till cirka 10 000 kronor. Frågan 
om anslag för åtgärden bör behandlas i budgetberedningen. 

Hilmersson föreslår att kommunfullmäktige antar yttrandet och att 
motionen därmed är besvarad. 

Arbetsutskottet  
Förslag Dan-Åke Moberg (s) föreslår att kommunfullmäktige uppmanar Fol-

kets Hus att byta dörren. 
Arbetsutskottets förslag Enligt Mobergs förslag.  
Kommunstyrelsens förslag Enligt Mobergs förslag.  
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Kommunstyrelsen 2002-09-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-09-03 
  
        

 Ks § 97 

 Au §  251 Dnr 196/2001.009 
 

Göran Arveståhls motion om konkurrensutsättning av kommu-
nala verksamheter 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 18 juni 2001, § 48, en av Göran 
Arveståhl (m) framlagd motion angående konkurrensutsättning av 
kommunala verksamheter. 

I motionen föreslås fullmäktige ge kommunstyrelsen i uppdrag att 
arbeta fram ett program för införande av konkurrens och alternativa 
driftsformer som medel för ökad effektivitet och kvalitet. 

Arbetsutskottet beslutade den 26 juni 2002, § 206, att ge kommun-
direktör Thage Arvidsson i uppdrag att senast den 22 augusti 2001 
avge förslag till yttrande. 

Kommundirektör Thage Arvidsson har i skrivelse från den 29 augusti 
2002 inkommit med förslag till yttrande, där Arvidsson föreslår att 
kommunfullmäktige avslår motionen. 

Arbetsutskottet  

Förslag Göran Arveståhl (m) föreslår bifall till motionen. 
Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige avslår motionen. 
Kommunstyrelsen  
Förslag Torbjörn Ahlin (c) föreslår att fullmäktige ger kommundirektör 

Thage Arvidsson i uppdrag att utarbeta en förteckning på 
verksamheter som är lämpliga att konkurrensutsätta, och att motionen 
därmed skall anses vara besvarad. 

Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige avslår motionen. 
Reservationer Torbjörn Ahlin (c), Rikard Svärd (c) och Göran Arveståhl (m) 

reserverar sig till förmån för Ahlins förslag.  
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Kommunstyrelsen 2002-09-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-09-03 
  
        

 Ks § 98 

 Au §  252 Dnr 92/2002.600 
 

Göran Arveståhls motion angående kommunala prov i grund-
skolan 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 18 mars 2002, § 34, en av Gö-
ran  Arveståhl (m) framlagd motion angående kommunala prov i 
grundskolan. 

I motionen föreslås fullmäktige besluta  

att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att arbeta för att 
genomföra kommunala prov i svenska och matematik och engelska 
under de år då nationella prov inte genomförs,  

att verksamheten med kommunala prov startar från och med läsåret 
2002/03, samt 

att verksamheten utvärderas efter tre år. 

Arbetsutskottet gav den 26 mars 2002, § 131, barn- och utbildnings-
nämnden i uppdrag att utarbeta  förslag till yttrande. 

Barn- och utbildningschef Annika Hallberg har i skrivelse från den 
21 augusti 2002 föreslagit att barn- och utbildningsnämnden föreslår 
kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Hallberg skriver bland annat att det idag inte finns något som tyder på 
att kvalitet och måluppfyllelse i undervisningen skulle öka för grund-
skoleeleverna genom ett utökat antal prov. 

Barn- och utbildningsnämnden har den 4 september 2002 beslutat 
föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Arbetsutskottet  
Förslag Göran Arveståhl (m) föreslår bifall till motionen. 

Dan-Åke Moberg (s) föreslår att kommunfullmäktige avslår 
motionen, under förutsättning att barn- och utbildningsnämnden vid 
sammanträdet den 4 september 2002 antar förslaget från barn- och 
utbildningschef Annika Hallberg. 

Arbetsutskottets förslag Enligt Mobergs förslag.  
                                                                                                forts 
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Kommunstyrelsen 2002-09-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-09-03 
  
        
 Ks § 98, forts 

 Au §  252 Dnr 92/2002.600 
 

Göran Arveståhls motion angående kommunala prov i grund-
skolan 

Kommunstyrelsen  
Förslag Göran Arveståhl (m) föreslår bifall till motionen. 
Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige avslår motionen. 
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Kommunstyrelsen 2002-09-11 
  
        
        

 Ks § 99 Dnr 239/2002.041 
22/2002.041 

 
Delårsrapport för Kumla kommun samt budgetprognos och 
nämndernas månadsrapporter 

Ärendebeskrivning Delårsrapport för Kumla kommun per den 31 juli 2002 har upprättats 
i enlighet med bestämmelserna i den kommunala redovisningslagen. 

Kommunens nämnder har avgivit månadsrapport för augusti månad 
2002. På grundval av månadsrapporterna har en översiktlig 
budgetprognos för år 2002 utarbetats. 

Kommunstyrelsen  
Förslag Dan-Åke Moberg (s) föreslår att Komrev får i uppdrag att se över 

socialnämndens verksamhet i samverkan med en arbetsgrupp från 
Kumla kommun bestående av kommundirektör Thage Arvidsson, 
ekonomichef Ronny Salomonsson, personalchef Ulla Lundholm och 
administrativ chef Maria Neselius. 

Kommunstyrelsens beslut Enligt Mobergs förslag.  
Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten, budgetprognos och 

nämndernas månadsrapporter. 

_____ 
  
  
  
Expediering Thage Arvidsson 

Ulla Lundholm 
Maria Neselius 
Ronny Salomonsson 
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Kommunstyrelsen 2002-09-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-09-10 
  
        
 Ks § 100 

 Au §  262 Dnr 134/2002.730 
 

Förslag till förändring gällande avgifter för hemtjänst m m 

Ärendebeskrivning Komunfullmäktige antog den 27 maj 2002, § 66, taxa för hemtjänst 
m m, som började gälla från och med 1 juli 2002. Taxan innebär att 
ingen skall betala mer än 1 516 kr/månad år 2002 för hemtjänst och 
kommunal hälso- och sjukvård. 

Införandet av den nya taxan har för de flesta brukare inneburit en 
sänkning av avgiften för hemtjänst, men för några brukare medförde 
den nya taxan en höjning av avgiften från 1 juli 2002. 

Socialchef Håkan Hjelm och förvaltningsekonom Catarina Carlsson 
har i skrivelse från den 5 september 2002 inkommit med tre alterna-
tiva förslag till förändringar i taxan vilket skulle medföra förbätt-
ringar för de brukare som drabbats av höjda avgifter från 1 juli 2002.  

Arbetsutskottet  
 Förvaltningsekonom Catarina Carlsson informerar om de olika alter-

nativen.  
Kommunstyrelsen  
 Förvaltningsekonom Catarina Carlsson informerar om de olika 

alternativen. 
Förslag Dan-Åke Moberg (s) föreslår att ingen person som tillgodogjorde sig 

hemtjänst före taxeändringen skall få en avgiftsökning vid övergång 
från ny taxa gällande från 1 juli 2002, samt att detta är en 
övergångsregel som upphör att gälla när den enskildes 
avgiftsgrundande inkomster eller de insatser kommunen har hos den 
enskilde förändras. 

Finansieringen på cirka 150 000 kronor för denna åtgärd sker inom 
ramen för det tilläggsanslag på 1 500 000 kronor som socialnämnden 
fick i samband med införandet av nya taxa inom hemtjänst m m. 

I taxan för hemtjänst m m under rubrik avgift för måltider införs 
följande tillägg: Inom särskilda boendeformer ska efter uttag av 
avgift för målt ider den enskilde av folkpension och pensionstillskott 
ha kvar lägst 1 687 kronor per månad. 

                                                                                                  forts 
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Kommunstyrelsen 2002-09-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-09-10 
  
        
 Ks § 100, forts 

 Au §  262 Dnr 134/2002.730 
 

Förslag till förändring gällande avgifter för hemtjänst m m 

 I arbetet med kommande budget förs diskussioner om hur taxan 
fortsatt skall hanteras. 

Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar enligt Mobergs förslag. 
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Kommunstyrelsen 2002-09-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-08-20 
  
        

 Ks § 101 

 Au §  233 Dnr 221/2002.133 
 

Överföring av flyktingmottagning från socialnämnden till 
kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning Personalchef Ulla Lundholm och socialchef Håkan Hjelm har i skri-
velse från den 7 augusti 2002 inkommit med förslag till överföring av 
flyktingmottagandet från socialnämnden till kommunstyrelsen. 

En överflyttning ska ses som en viktig del i målet att aktivt stödja 
inträdet på arbetsmarknaden. Detta förutsätter en tidig koppling mel-
lan studier i svenska språket och arbetspraktik. 

Lundholm och Hjelm föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 

-flyktingmottagningen från och med den 1 oktober 2002 flyttas från 
socialkontoret till Kumla skofabrik och därmed också från social-
nämnden till kommunstyrelsen, 

-flyktingar som kommit innan den 1oktober 2002 organisatoriskt 
finns kvar hos socialnämnden, om ej annat överenskommits, 

-det generella bidraget som kommunen fått för år 2002 enligt avtal, 
fördelas proportionellt mellan socialnämnden och kommunstyrelsen, 
och att överföringen budgetmässigt sker i och med internbudgeten för 
år 2003, 

-redovisning av löpande kostnader och bidrag sker på kommun-
styrelsen, verksamhetskod 6021 och under ansvar 1002, 

-ett nytt introduktionsprogram skapas enligt angivet förslag, och 

-ett nätverk med olika aktörer bildas för att integrationen skall ges 
bästa möjliga förutsättningar. 

Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 
Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 
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Kommunstyrelsen 2002-09-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-09-03 
  
        
 Ks § 102 

 Au §  253 Dnr 223/2002.100 
 

Förslag till instruktion för behandling av personuppgifter 

Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av 
personuppgifter som sker inom kommunstyrelsens verksamhets-
område. Enligt personuppgiftslagen får de anställda behandla person-
uppgifter bara i enlighet med instruktioner från den personuppgifts-
ansvarige. 

Utredare Torild Hilmersson, som också är kommunstyrelsens person-
uppgiftsombud, har den 28 augusti 2002 inkommit med förslag till 
instruktion för behandling av personuppgifter. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen antar förslaget. 
Kommunstyrelsens beslut Enligt förslaget. 

_____ 
  
  
  
Expediering Torild Hilmersson 
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Kommunstyrelsen 2002-09-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-09-03 
  
        
 Ks § 103 

 Au §  254 Dnr 229/2002.044 
 

Förslag till fördelning av anslag för löneökningar i 2002 års 
budget 

Ärendebeskrivning I budget för år 2002 avsattes 1.000 t kr i första hand avsett för löne-
ökningar utöver budgetramen för löneavtal med SKTF och SACO. 

Ekonomichef Ronny Salomonsson har i skrivelse från den 28 augusti 
2002 inkommit med förslag till fördelning av kommunstyrelsens 
anslag för löneökningar i 2002 års budget.   

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen godkänner förslaget. 
Kommunstyrelsens beslut Enligt arbetsutskottet. 

_____ 
  
  
  
Expediering Ronny Salomonsson 
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Kommunstyrelsen 2002-09-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-08-20 
  
        
 Ks § 104 

 Au §  244 Dnr 210/2002.702 
 

Omprövning av serveringstillstånd enligt alkohollagen 

Ärendebeskrivning Alkoholhandläggare Patrik Germer har den 7 augusti 2002 inkommit 
med skrivelse gällande omprövning av serveringstillstånd för restau-
rang Vattenhålet i Kumla. 

Enligt beslut i kommunstyrelsen den 8 mars 2001, § 30, skulle till-
ståndet omprövas efter ett års tid vad gäller serveringstiden utomhus. 

Patrik Germer föreslår i sin utredning att restaurangens serveringstill-
stånd skall gälla som tidigare utan åtgärd. 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
Kommunstyrelsens beslut Restaurangens serveringstillstånd skall gälla som tidigare utan åtgärd. 

_____ 
  
  
  
Expediering Patrik Germer för vidare expediering 
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